
49 

 

2003. 
 

Sarajevo, 2. siječnja 2003. 

Himna Ivanu Merzu 
 

Kao doprinos pripremama za beatifikaciju časnog sluge Božjega Ivana Merz  o. Ladislav 

Fišić, franjevac provincije Bosne Srebrne, zamjenik urednika katoličkog mjesečnika "Svjetlo 

Riječi" spjevao je u Sarajevu na sam Božić, 25. XII. 2002. himnu u čast Ivanu Merzu. Himna 

je prvi puta objavljena u časopisu "Svjetlo Riječi" br. 238, siječanj 2003., str. 54 pod naslovom 

"Blaženom Ivanu Merzu". U tijeku je uglazbljivanje himne na čemu radi biskup Franjo 

Komarica i skladatelj dr. fra Slavko Topić iz Sarajeva. Tekst pjesme-himne donosimo kako 

slijedi: 
BLAŽENOM IVANU MERZU 

Ivane, o mužu vrli,  

ti si Božji nama dar.  

Zbog vrlina neumrlih,  

uzdignut si na oltar. 

Mladima si uzor sveti 

u toj borbi životnoj. 

U zlu svakom što im prijeti 

zagovor im pruži svoj. 

Bog je svoje snage rijeku 

utočio u duh tvoj,  

u vremena kratkom tijeku 

da posvetiš život svoj. 

Bosna ti je život dala  

i kreposti prvi sjaj.  

Hrvatskoj te darovala,  

obje tvoj su zavičaj! 

Vjeri, nadi i slobodi 

uči dušu roda svog. 

Kristov Orlu, i nas vodi 

k Suncu svoda nebeskog. 

 

 

15. siječnja 2003. 

Izjava Postulature o Beatifikaciji Ivana Merza 

 
Vijest da će Ivan Merz biti proglašen blaženim ove godine, ali ne u Hrvatskoj   kako 

je  izjavio izaslanik Svete Stolice mons. Renato Boccardo na konferenciji za tisak 13. I. 2003., 

bila je očekivana budući da se posljednjih mjeseci intenzivno radi da beatifikacija časnog sluge 

Božjega bude u Banjoj Luci. Osim toga poznato  mi je također da je i osobna Papina želja da 

dođe u Banja Luku da Ivana Merza upravo ondje proglasi blaženim. 

Premda je Ivan Merz važniji dio svoga života proveo u Zagrebu, što nije neophodan 

uvjet da bi beatifikacija morala biti u Hrvatskoj, on je većinu svoga kratkog, mladog života tj. 

osamnaest godina proveo u Banjoj Luci,  i to od rođenja 1896. do završetka gimnazije 1914. U 

Zagrebu je proveo samo posljednjih šest godina života od 1922. do 1928.g. Istina je, da je 

upravo u Zagrebu zasjao kao svetac i da je upravo u Hrvatskoj stekao najviše zasluga da bude 
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proglašen blaženim. Međutim Katolička crkva je univerzalna, jedinstvena. Novi blaženik 

postaje svojina cijele Crkve;  a mjesto beatifikacije  jednog kandidata oltara je sporedno i 

određuje se ondje gdje se predviđa da će biti najviše duhovne koristi za vjernike. Papa Ivan 

Pavao II. uveo je običaj proglašenja blaženim i izvan Rima, gdje je inače uobičajeno mjesto 

beatifikacija i kanonizacija, da uzdignuće na oltar bude još izrazitiji dar narodu i mjesnoj Crkvi 

koju pohađa. Prepuštanje Merčeve beatifikacije Crkvi u BiH od strane Crkve u Hrvatskoj jest 

jedna pomoć toj napaćenoj mjesnoj Crkvi, ali isto tako i svim tamošnjim Hrvatima. Bit će to 

velika utjeha i moralno ohrabrenje tolikim Hrvatima koji su u Bosni stradali u ratu, koji žive 

raseljeni kao prognanici i izbjeglice po svijetu. Pozornost svjetske javnosti toga će dana biti sva 

usmjerena na Banja Luku i Bosnu i vjerujemo će to potaknuti odgovorne da se spremnije 

zauzmu za rješavanje njihovih problema. Osim toga Ivan Merz je po svome podrijetlu i po 

svojoj intelektualnoj i kulturnoj formaciji katolički intelektualac europskog formata. U njemu 

se po katoličkoj vjeri ujedinjuju razni elementi europskih naroda i kulture u jednu harmoničnu 

cjelinu; mogli bismo reći ujedinjena Europa u jednoj osobi!  Već tim svojim europskim 

identitetom kao katolički intelektualac nadilazi granice Hrvatske koju je sigurno najviše 

zadužio svojim apostolskim djelovanjem i svojim svetačkim svjedočanstvom. Osim toga 

očekivanom beatifikacijom u Banjoj Luci Merz će izvrsno povezati hrvatske katolike u obje 

države. I imam dojam da će upravo preko svoje rodne Banja Luke i BiH-a lakše doći kao 

blaženik i u Europu. Još bih posebno istaknuo činjenicu da su se biskupi Bosne i Hercegovine 

na čelu s banjalučkim biskupom Komaricom, kao predsjednikom Biskupske konferencije BiH 

na poseban i hvalevrijedan način angažirali u pripremi beatifikacije te za upoznavanje budućeg 

blaženika kod svojih vjernika. Biskup Komarica izdao je dvije poruke svojim vjernicima o 

Merzu; prošle jeseni svi su biskupi BiH-a izdali zajedničku poslanicu vjernicima cijele BiH za 

pripremu beatifikacije. Po crkvama se u BiH posvuda moli za beatifikaciju. Proglašenje 

blaženim jednog kandidata oltara jest veliki dar Crkve i Pape jednom narodu i jednoj mjesnoj 

Crkvi a za taj dar treba se savjesno i dostojno pripremiti. 
 

 

Zagreb, 16. siječnja 2003. 

Misa zahvalnica u povodu proglašenje dekreta budućih blaženika 
 

Zagrebački pomoćni biskup Vlado Košić predvodio je 15. siječnja u bazilici Srca 

Isusova u Zagrebu misu zahvalnicu za proglašenje dekreta o svetosti budućih hrvatskih 

blaženika, za ostale hrvatske Božje ugodnike te za unapređivanje postupaka hrvatskih kandidata 

za čast oltara. Ovu sv. misu kao i predavanje biskupa Košića o svetosti nakon sv. mise 

organiziralo je Hrvatsko katoličko društvo prosvjetnih djelatnika. Suslavili su kod sv. mise dr. 

fra Josip Šimić, voditelj kauze o. Ante Antića, dr. o. Marijan Biškup, koji vodi postupak za 

kanonizaciju bl. Augustina Kažotića i bl. Ozane Kotorske, o. Božidar Nagy, postulator kauze 

časnog sl. Božjeg Ivana Merza, don Anto Baković, promicatelj kauze Drinskih mučenica, a 

nazočne su bile i predstavnice družbe Kćeri milosrđa, čiju će utemeljiteljicu s. Mariju od 

Propetog Petković Sveti Otac proglasiti blaženom u lipnju ove godine u Dubrovniku. U 

propovijedi je biskup Košić kazao kako kršćani na početku novoga tisućljeća trebaju pridonijeti 

da svijet bude bolji i da ne izgubi nadu, a primjeri koji nam pokazuju pravi put su sveci. Oni 

dolaze iz svih puka i naroda, pa tako i mi Hrvati danas zahvaljujemo Bogu za njih, rekao je 

biskup, spomenuvši naše svece Nikolu Tavelića, Leopolda Bogdana Mandića i Marka 

Križevčanina, te niz blaženika od kojih je posljednji kardinal Alojzije Stepinac. Spomenuo je i 

službenice i sluge Božje iz hrvatskog naroda. Zahvaljujući Bogu za sve te svijetle primjere, 

istaknuo je kako ljudi danas žele vidjeti Isusa, susresti se s njime, a mi kršćani dužni smo te 

ljude dovesti do Isusa. 
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Nakon sv. mise biskup Vlado Košić održao je predavanje o svetosti za naše vrijeme u 

dvorani rezidencije Družbe Isusove u Zagrebu, istaknuvši da su svi vjernici – i klerici i laici u 

svojim službama pozvani na svetost. Na predavanju, koje je priređeno u sklopu tribine 

Hrvatskoga katoličkog društva prosvjetnih djelatnika, biskup Košić napomenuo je da 

ne postoje staleži za svetost, niti je to privilegij neke elite u Crkvi, nego su svi vjernici pozvani 

na svetost. Svetost konkretno danas znači graditi duhovnost zajedništva. Drugo ime svetosti 

danas je solidarnost, caritas, zauzimanje za socijalnu pravdu, zalaganje za evangelizaciju 

politike, promicanje ekumenizma i dijaloga, rekao je biskup Košić. 

 

 

Zagreb, 18. siječnja 2003. 

“Papa u pohodu neznalicama” 

 
Hrvatski tjednik Globus od 17. siječnja 2003. na str. 36-37 donosi članak pod 

naslovom «Papa u pohodu neznalicama – Čak 65 posto Hrvata ne zna da će papa proglasiti 

blaženima Mariju Petković i Ivana Merza.» Članak donosi rezultate specijalnog Globusovog 

istraživanja u povodu Papinog predviđenog trećeg posjeta Hrvatskoj i drugog pohoda Bosni i 

Hercegovini. Odgovori onih koji su prema Globusu pozitivno odgovorili na pitanje tj. «da 

znaju koga će Papa proglasiti blaženim» glase ovako: 

Pitanje: Ako znate navedite koga će papa proglasiti blaženim: 

 

  DA                NE 

Ivan Merz                              55,1%        44,9% 

Kard.Franjo Kuharić            33,2%        66,8% 

Kardinal Vinko Puljić              8,7%          91,3% 

Marija Petković                      29,3%        70,7% 

Kard.Franjo šeper               26,2%         73,8% 

 

 

Banja Luka, 19. siječnja 2003. 

Merz na Katehetskom danu Banjalučke biskupije 
 

U prostorijama Biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci održan je 18. siječnja Katehetski 

dan kojem je predsjedao mons. Franjo Komarica, biskup. Susretu je nazočilo 40-ak kateheta i 

katehistica, svećenika, časnih sestara i laika koji predaju vjeronauk u školama na teritoriju 

Banjalučke biskupije. Susret je započeo molitvom i uvodnim govorom biskupa Komarice. 

Nakon izlaganja Mr. Marka Vidovića, predstojnik Katehetskog ureda nastupio je p. Božidar 

Nagy, postulator kauze časnog sluge Božjeg Ivana Merza, koji je održao predavanje na temu 

"Ivan Merz – uzor vjeroučitelja" u kojem je predstavio duhovni profil budućeg blaženika, a 

potom iznio konkretne prijedloge o tome kako Ivana Merza približiti djeci i mladim ljudima. 

Zatim su vjeroučiteljima bili podijeljeni materijali za upoznavanje Ivana Merza, njegove poruke 

te za rad s vjeroučenicima. 

 

Zagreb, 21. siječnja 2003. 

Hrvatski biskupi izrazili radost zbog skorih beatifikacija  Ivana Merza  i  s. 

Marije Petković 
 

20. siječnja 2003. održan je u Nadbiskupskom dvoru u Zagrebu redoviti godišnji susret 

biskupa HBK i BK BiH. Na susretu su bili nazočni biskupi obiju Biskupskih Konferencija. Na 



52 

 

početku susreta izražena je osobita radost obiju biskupskih konferencija radi najavljene 

beatifikacije slugu Božjih s. Marije od Propetoga Petković i Ivana Merza, čiji su svetački likovi 

znak i nadahnuće za život Crkve kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini, ističe se u 

izjavi za javnost HBK. Cjelodnevni rad bio je prožet isticanjem i zauzetošću za međusobnu 

suradnju na različitim područjima života i djelovanja Crkve u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. 

 

 

Čakovec, 27. siječnja 2003. 

Čakovec upoznaje Ivana Merza 
 

U Katoličkom domu u Čakovcu u nedjelju 26. siječnja održana je tribina o časnom sluzi 

Božjem Ivanu Merzu, čije se proglašenje blaženim očekuje ove godine. Predavanje o Merčevu 

životu i radu održao je postulator kauze za proglašenje blaženim Ivana Merza o. Božidar Nagy, 

koji je uvodno iznio citate iz članaka objavljenih nakon Merčeve smrti u kojima su autori 

navijestili kako će Merz sigurno biti uzdignut na dostojno mjesto u Crkvi u Hrvatskoj i sveopćoj 

Crkvi. Istaknuvši kako je proglašenje blaženim dar Crkve i Svetog Oca mjesnoj Crkvi i 

hrvatskom narodu, predavač je naglasio kako se za taj dar treba duhovno pripremiti u što je 

uključeno informiranje o životu i djelovanju budućeg blaženika. Ivan Merz je kao laik ostvario 

svetost života, a kao katolički intelektualac spojio je znanost, kulturu i vjeru. Dao je primat 

duhovnosti nad privatnim životom, bio je čovjek Crkve i papinstva, neumorni i revni apostol, 

angažirani laik u Crkvi, odgojitelj mladeži – u što je uložio najviše energije, te je ostao uzor 

Bogu posvećenim osobama, kao i patnicima.  Postulator  je u čakovačkoj župnoj crkvi istoga 

dana održao također kod sve četiri sv. mise propovijedi o budućem hrvatskom blaženiku kao 

doprinos pripremi vjernika čakovačke župe za upoznavanje lika budućeg hrvatskog blaženika 

Ivana Merza. 

 

 

Köln, 8. veljače 2003.  

Fra Gabrijel Jurišić o budućem blaženiku Ivanu Merzu 
 

Na Hrvatskoj katoličkoj misiji koja je osnovana još 1956. g. u Kölnu bila je organizirana 

od 6. do 9. veljače 2003. trodnevnica za proslavu blagdana bl. Alojzija Stepinca. Trodnevnicu 

je vodio fra Gabrijel Jurišić, profesor Franjevačke klasične gimnazije iz Sinja. Tema 

trodnevnice bila je upoznavanje hrvatske svetosti, tj. svetaca, blaženika, Božjih ugodnika i 

kandidata oltara iz Hrvatskog naroda. Drugi dan trodnevnice voditelj je posvetio budućim 

hrvatskim blaženicima koji će biti proglašeni tijekom ove godine: č. sl. Božjoj s. Mariji od 

Propetog Petković i č. sl. Božjem Ivanu Merzu. O. Gabrijel na poseban se način zadržao na liku 

časnog sluge Božjega Ivana Merza. Prikazao je njegov lik u razvoju prema svetosti te je 

naglasio kako je bio jedan od «stupova Crkve u hrvatskom narodu» premda nije bio klerik nego 

svjesni katolički laik. Na kraju trodnevnice koje je završilo euharistijskim slavljem svim 

nazočnima bile su podijeljene sličice i tiskani materijali budućeg blaženika Ivana Merza. 

 

 

Marija Bistrica, 9. veljače 2003. 

Prvi vitraj u Hrvatskoj s likom  Ivana Merza 
 

Zalaganjem upravitelja bistričkog svetišta mons. Lovre Cindorija, ovih je dana u 

Gospinu svetištu na Mariji Bistrici postavljen vitraj s likom budućega hrvatskog blaženika 
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Ivana Merza. To je ujedno i prvi vitraj u Hrvatskoj s likom Ivana Merza, dok dva vitraja već 

postoje u inozemstvu, jedan u hrvatskoj crkvi u Essenu u Njemačkoj, a drugi u hrvatskoj crkvi 

u Hamiltonu u Kanadi. Prvi hrvatski vitraj izradio je umjetnik Miroslav Gaži iz Zagreba. Ispod 

vitraja na kojem je budući blaženik Merz prikazan s euharistijom, koja je bila bitna za njegov 

duhovni i apostolski život, piše: "IVAN MERZ, Banja Luka, 1896. – Zagreb, 1928., katolički 

intelektualac i apostol mladeži. Vjernom sinu Crkve život je bio Krist, a katolička vjera životno 

zvanje, koje je kao laik ostvario do svetosti." Nakon što Ivan Merz bude proglašen blaženim 

iznad imena dodat će se još naziv "blaženi". Vitraj je smješten u desnoj pokrajnjoj lađi uz glavni 

oltar u kapeli posvećenoj sv. Marku Križevčaninu. Uz vitraj s likom časnog sl. Božjega Ivana 

Merza isti umjetnik izradio je u istom redu po narudžbi mons. Cindorija još tri vitraja posvećena 

trojici svetaca: sv. Lovri kao uzoru brige za siromahe, sv. Maksimilijanu Kolbeu, suvremenom 

poljskom svecu i sv. Vinku Paulskom. Likom M. Kolbea željela se istaknuti činjenica da mnogi 

Poljaci dolaze u bistričko proštenište i ujedno se njime odaje počast sadašnjem papi Ivanu Pavlu 

II., velikom prijatelju Hrvata. A vitraj sv. Vinka Paulskog, utemeljitelja reda sestara 

milosrdnica, postavljen je u spomen 130. obljetnice prisutnosti i djelovanja milosrdnica u 

svetištu na Mariji Bistrici. Likom Ivana Merza na vitraju u bistričkom svetištu željela se, pak, 

istaknuti njegova svetost, koju je ostvario kao vjernik laik, ali isto tako istaknuti da je Merz 

često hodočastio u bistričko svetište i o njemu čak napisao i zapažen članak pod naslovom 

"Bistričko proštenište" objavljen u Hrvatskoj Prosvjeti u dva nastavka: br. 17-18, 1922., str. 

431-432 i br. 19-20., 1922., str. 476-478. 

 

 

Sarajevo, 18. veljače 2003. 

Duhovne vježbe za svećenike kroz duhovnost Ivana Merza 

 
U prostorijama Vrhbosanske katoličke bogoslovije u Sarajevu od 17. Do 20. veljače 

2003. održane su duhovne vježbe za svećenike Vrhbosanske nadbiskupije na kojima je 

sudjelovalo  pedesetak svećenika, među kojima i vrhbosanski nadbiskup Vinko kardinal Puljić 

i pomoćni biskup mons. dr. Pero Sudar. Ovogodišnje je duhovne vježbe na poziv Kardinala 

Puljića predvodio o. Božidar Nagy, DI, postulator kauze časnog sluge Božjega Ivana Merza. 

Duhovne vježbe bile su prožete duhovnošću Ivana 

Merza, a organizirane su  kao duhovna priprema za 

veliki dar i događaj kada će Sveti Otac ovog časnog 

slugu Božjega uzdići na oltar kao blaženika. Kroz 

duhovne vježbe svećenicu su imali prigodu upoznati 

se bolje s bogatstvom, veličinom i porukom 

duhovnog lika Ivana Merza i uvjeriti se u točnost 

riječi Kardinala Franje Kuharića koji je rekao kako 

‘Ivan Merz ima puno toga reći svima nama, također 

i svećenicima i redovnicima i biskupima’ 

(26.XI.1978.). Duhovne su vježbe bile također prigoda da se svećenici  nadahnu njegovim 

svetačkim primjerom za ostvarenje vlastitog poslanja u ovom vremenu i na ovim prostorima.   

Voditelj duhovnih vježbi je također istaknuo kako je Ivan Merz u svojim zrelim 

godinama bio usko povezan s Vrhbosanskom nadbiskupijom. Češće je dolazio u Sarajevo i bio 

gost nadbiskupa Ivana šarića. Objavljivao je članke u Katoličkom tjedniku i Vrhbosni, a 

nadbiskup šarić, s kojim je Merz bio povezan prijateljskim vezama, podržavao ga je u njegovom 

obnoviteljskom radu  i provođenju Katoličke Akcije. Istoga dana kad je Merz umro nadbiskup 

Šarić napisao je divnu sažalnicu i uputio je u Zagreb iz koje se vidi kako ga je visoko cijenio i 

smatrao svetim čovjekom. O petoj obljetnici Merčeve smrti sarajevski Katolički tjednik objavio 

je 7.V. 1933. članak ‘Naš svetac u fraku’ iz pera dr. Čedomila Čekade u kojem autor biranim 
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riječima opisuje duhovnu veličinu Merza kao katoličkog intelektualca i apostola,  te na kraju 

tvrdi: ‘Nije nikad obukao reverende, a bio je stup Crkvi Božjoj!’ 

 

 

 

Sarajevo, 25. veljače 2003. 

U sarajevskim župama održana duhovna priprema  

za beatifikaciju Ivana Merza 
 

Nakon održanih duhovnih vježbi prošloga tjedna za svećenike u Vrhbosanskoj teologiji 

u Sarajevu koje je vodio postulator o. Božidar Nagy, nastavljena je priprema za beatifikaciju 

Ivana Merza po sarajevskim župama. Od četvrtka 20. veljače do nedjelje 23. veljače po želji 

vrhbosanskog nadbiskupa Kardinala Vinka Puljića, postulator je obišao gotovo sve sarajevske 

župe u kojima je služio sv. mise, održao propovjedi i predavanja za vjernike o Ivanu Merzu 

pripremajući ih tako  za veliki dar beatifikacije prvog sina s područje BiH-a koji će biti uzdignut 

na čast oltara kao blaženik. Vjernicima su bili dijeljeni i mnogi materijali, slike, prospekti, 

brošure o budućem blaženiku koji su tiskani u Zagrebu u novoj tiskari a koja nosi ime "Bl. Ivan 

Merz" i djeluje u sklopu  tvornice "Pan". Ovu novu tiskaru je blagoslovio je papinski nuncij 

Giulio Einaudi 23. prosinca prošle godine. 

 

 

Sarajevo, 1. ožujka 2003. 

Duhovne vježbe za bogoslove kao priprema za beatifikaciju Ivana Merza 
 

Svečanim Tebe Boga hvalimo u subotu 1. ožujka 2003. u zgradi Vrhbosanske teologije 

u Sarajevu završene su duhovne vježbe za bogoslove koje su trajale šest dana, a vodio ih je po 

želji kardinala Vinka Puljića postulator kauze Ivana Merza o. Božidar Nagy. Time je završen u 

Sarajevu treći dio priprema za Merčevu beatifikaciju. Na duhovnim vježbama koje su bile 

prožete duhovnošću Ivana Merza i zamišljene kao priprema za njegovu beatifikaciju 

sudjelovalo je 40 bogoslova. Oni su se upoznali s dubokom crkvenošću budućega blaženika, 

koji će biti prvi blaženik s teritorija BiH uzdignut na oltar. 

Istoga dana završetka duhovnih vježbi u zgradi vrhbosnaske bogoslovije održan je 

sastanak svih vjeroučitelja laika nadbiskupije kojima je postulator održao predavanje o 

budućem hrvatskom blaženiku, podijelio im materijale i potaknuo ih na pripremu vjeroučenika 

za beatifikaciju. U četvrtak 27. veljače postulator je održao predavanje o Ivanu Merzu za 

učenike sarajevskoga Katoličkog školskog centra, a u petak 28. veljače održao je predavanje o 

budućem blaženiku za profesore i 50 bogoslova Franjevačke teologije u Sarajevu na 

Neđarićima. Tijekom predavanja postulator je istaknuo veze Ivana Merza i franjevaca o čemu 

se do sada malo znalo. 

Prošloga tjedna od 17. do 20. U Vrhbosanskoj bogosloviji bile su održane duhovne 

vježbe za pedesetak svećenika nadbiskupije kroz duhovnost Ivana Merza što je bio prvi dio 

priprema za beatifikaciju. Drugi dio se održao sljedećih dana od četvrtka 20. do nedjelje 23. 

kad je postulator obišao gotovo sve sarajevske župe gdje je služio mise, održao propovijedi i 

predavanja o budućem blaženiku. Duhovnim vježbama za bogoslove završena je dvotjedna 

intenzivna priprema klera i vjernika vrhbosanske nadbiskupije za beatifikaciju Ivana Merza. 

Priprema će se dalje nastavljati po župama nadbiskupije. 
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Gromadka – Poljska, 2. ožujka 2003. 

Biografija Ivana Merza na poljskom jeziku 
 

Zalaganjem g. Jozefa Staszkowiana iz Poljske, velikog štovatelja Ivana 

Merza  objavljena je ovih dana biografija Ivana Merza na poljskom jeziku. Merčevu biografiju 

«Istaknuti laik u svjedočenju Evanđelja» preveo je s hrvatskog osobno sam g. Jozef budući da 

dobro poznaje hrvatski jer je do konca Drugog svjetskog rata živio u Bosni gdje je i rođen. Jozef 

Staszkowian učinio je veoma mnogo za promicanje poznavanje i štovanja Ivana Merza u 

Poljskoj tijekom posljednjih pedeset godina. 

 

 

Gromiljak-Sarajevo, 6. ožujka 2003. 

Prva freska Ivana Merza 
 

Župnik  Gromiljaka kraj Sarajeva vlč. Marko Perić dao je ukrasiti 

novu  župnu crkvu Imena Marijina freskama rađenim na suhoj žbuci u 

posebnoj tempera tehnici koja osigurava trajnost umjetninama. Freske su 

radila trojica ukrajinskih slikara.  Na freskama kojima je ukrašena cijela 

crkva nalaze se i hrvatski sveci, blaženici, kao i kandidati oltara. Na desnoj 

strani od ulaza na zidu uz ispovjedaonicu prikazana su u triptihu trojica 

kandidata oltara s područja Bosne i Hercegovine: u sredini sluga Božji 

nadbiskup Josip Stadler, njemu zdesna časni sluga Božji  Ivan Merz, a 

slijeva  sluga Božji Petar Barbarić. Svu trojicu kandidata oltara izradio je 

ukrajinski akademski slikar Peter Artemiak iz Lavova u mjesecu studenom 

2002. god. Ovo je prvi puta da je lik Ivana Merza prikazan u fresko-tehnici. 

 

 

Banja Luka, 9. ožujka 2003. 

Biskup Franjo Komarica najavljuje proglašenje Ivana Merza blaženim 

  
Biskup banjalučki Franjo Komarica, predsjednik Biskupske konferencije Bosne i 

Hercegovine uputio je svim vjernicima svoje biskupije korizmenu poruku koja se čitala u svim 

crkvama biskupije na prvu korizmenu nedjelju 9. ožujka 2003. U svojoj poruci, koju je u 

cijelosti prenijela KTA – Katolička tiskovna agencija BiH, biskup najavljuje Papin pohod 

Banjoj Luci kojom prigodom će Sveti Otac proglasiti Ivana Merza blaženim. Osvrćući se na 

Papinu korizmenu poruku cijeloj Crkvi i na njegov poziv vjernicima na karitativno zauzimanje 

biskup Komarica u drugom dijelu poruke piše: «Na djela karitativnog zauzimanja, milosrđa i 

solidarnosti potiče nas Sveti Otac, koji najavljuje da će nas osobno pohoditi u mjesecu lipnju, 

u središtu naše biskupije. On nas tom zgodom želi obdariti posebno dragocjenim darom – novim 

blaženikom Katoličke Crkve, iz redova naše biskupijske zajednice, Banjalučaninom Ivanom 

Merzom. Ivan će nam biti novi uzor u ispravnom kršćanskom življenju, ali i zagovornik kod 

Boga. Evo riječi jedne od njegovih molitava koju je napisao u dobi od 27 godina: ‘Molim Te, 

Isuse, da u staležu koji sam izabrao, uvijek nastojim biti Tebi sličan, ne tražiti za se nikakav 

imetak, biti poslušan poticajima Tvojim u mojoj duši i savjetima moga duhovnog vođe, kojim 

se Ti služiš i nemati drugog Zaručnika doli Tebe, Spasitelju moj. Ne dopusti da Ti se ikad 

iznevjerim i daj mi snagu da u dragovoljnom trpljenju postajem Tebi sve sličniji. Molim Te 

zato, Isuse, mogućnost da razmišljam o vječnim istinama i da se s Tobom, mojim Bogom, 

dnevno ujedinjujem’ ( Duh. vježbe, 9. studenoga 1923.). Časni Sluga Božji i uskoro naš 

blaženik, Ivan Merz uspio je postići cilj za koji je stvoren i on i svaki drugi čovjek, a to je – 



56 

 

‘nepodijeljeno i vječno posjedovanje Presvetog Srca Isusova’, to jest život vječni! Pokažimo 

stoga i mi sa svoje strane, kako pojedinačno tako i kao biskupijska zajednica i vjernom Božjem 

Sluzi Ivanu Merzu i Svetom Ocu da smo zahvalni za sve poticaje Duha Svetog koje smo i preko 

njih dobili za našu duhovnu izgradnju. Nastojmo se istinski truditi da te poticaje u svom 

svakodnevnom životu provedemo u djelo, posebno u ovom svetom korizmenom vremenu. 

Molimo da nas u toj našoj želji i odluci pomogne također i zagovor Presvete Djevice Marije, 

Majke Kristove i Majke Crkve.» 

 

 

Sarajevo-Banja Luka, 10. ožujka 2003. 

Vatikansko izaslanstvo u BiH priprema proglašenja Ivana Merza blaženim 

 
Vatikansko izaslanstvo za organizaciju Papinih pastoralnih putovanja, koje je predvodio 

mons. Renato Boccardo, predstojnik protokola Državnog tajništva Svete Stolice s posebnim 

zaduženjima boravila je od 10. Do 13. ožujka u Bosni i Hercegovini radi priprave mogućeg 

pastoralnog pohoda Svetog Oca toj zemlji.   

U Sarajevu je u utorak 11. ožujka delegacija zajedno s apostolskim nuncijem u BiH 

nadbiskupom Giuseppeom Leanzom i vrhbosanskim nadbiskupom kardinalom Vinkom 

Puljićem pohodila sjedište Međureligijskog vijeća. Tijekom susreta članovi Međureligijskog 

vijeća izrazili su radost što će papa Ivan Pavao II. 

ponovno pohoditi Bosnu i Hercegovinu, odnosno 

ovog put Banja Luku. Vatikansko je izaslanstvo 

predložilo da se i članovi Međureligijskog vijeća 

u Banjoj Luci susretnu s Papom što je sa 

zadovoljstvom prihvaćeno. 

Istoga dana izaslanstvo se u pratnji 

nuncija Leanze i kardinala Puljića susrela s 

tročlanim Predsjedništvom BiH i službeno ga 

upoznala s mogućnošću ponovnog pohoda Ivana Pavla II. BiH radi proglašenja blaženim 

prvoga blaženika s područja Bosne i Hercegovine Banjolučanina Ivana Merza. Predsjedavajući 

Predsjedništva Mirko šarović zaželio je ugodan boravak izaslanstvu u BiH ističući da će 

Predsjedništvo spremno sudjelovati u velikom događaju pohoda Pape te da će svemu dati značaj 

i karakter kakav i zaslužuje. "Zadovoljstvo mi je da u Bosni i Hercegovini vidimo još jednom 

Svetog Oca", istaknuo je Šarović. Mons. Boccardo je prenio pozdrave Svetog Oca 

Predsjedništvu ističući da je pozdrav članovima Predsjedništva upućen i svim narodima u BiH. 

"Posjećujući Banju Luku Sveti Otac želi posjetiti cijelu zemlji i sve njene stanovnike", istaknuo 

je mons. Boccardo dodajući kako se Papa prvenstveno želi susresti s katoličkom zajednicom, a 

želi također susresti i predstavnike drugih naroda. Član Predsjedništva Dragan Čović izrazio je 

zadovoljstvo zbog Papina dolaska ističući kako je to veliki događaj za sve narode u BiH. 

Također je spomenuo da u tijeku Papina pohoda postoji mogućnost potpisivanja sporazuma 

između Svete Stolice i BiH koji je pripremila mješovita komisija. Član predsjedništva g. 

Sulejman Tihić također je izrazio radost zbog Papina pohoda dodavši: "Budite uvjereni da 

građani Bosne i Hercegovine cijene sve što je Papa činio za mir u ovoj zemlji". 

U utorak 12. ožujka vatikansko je izaslanstvo zajedno sa apostolskim nuncijem 

nadbiskupom Leanzom i savjetnikom u nuncijaturi mons. A. Astolfijem i kardinalom Vinkom 

Puljićem boravila u Banjoj Luci. Na poziv biskupa Komarice ovom pohodu vatikanskog 

izaslanstva Banjoj Luci bio je nazočan iz Hrvatske i o. Božidar Nagy, postulator kauze I.Merza. 

Zajedno sa domaćim biskupom Franjom Komaricom izaslanstvo se susrelo s 

Predsjednikom Republike Srpske Draganom Čavićem. Izaslanstvo je obavijestilo predsjednika 
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Čavića o mogućnosti Papina dolaska u Banja Luku u drugoj polovici lipnja radi proglašenja 

blaženim časnoga sluge Božjeg Ivana Merza, rođenog Banjalučanina. Predsjednik Čavić je 

izrazio radost zbog te najavljene mogućnosti i istaknuo "da je to za sve nas velika čast ali i 

velika obaveza". Mons. Boccardu i cijelom izaslanstvo rekao je kako će se vlasti sve poduzeti 

da Papin pohod Banjoj Luci protekne u najboljem ozračju i redu. 

Izaslanstvo je pohodilo i Vladu Republike Srpske gdje je, radi spriječenosti premijera, 

izaslanstvo primio njegov izaslanik Dušana Antelj, šef Sekretarijata za odnose s vjerskim 

zajednicama. Susretu je bio nazočan i predstavnik policije Republike Srpske. Tom prigodom je 

izražena spremnost predstavnika Vlade da se poduzme sve što je potrebno radi nesmetanog 

odvijanja mogućeg Papina boravka u Banjoj Luci. 

Izaslanstvo je pohodilo i gradonačelnika Banja Luke Dragana Davidovića i upoznala ga 

također s mogućnošću Papina dolaska u taj grad. Gradonačelnik je također izrazio veliko 

zadovoljstvo što će Banja Luka imati čast ugostiti tako visokog gosta. Sa svoje strane je obećao 

poduzeti sve što bude potrebno da se "Sveti Otac osjeća što ugodnije u Banjaluci". 

Vatikansko izaslanstvo se u prostorijama Biskupskog Ordinarijata u Banjoj Luci susrela 

i s pastoralnim svećenstvom Banjolučke biskupije koje je toga dana imalo svoju redovitu 

mjesečnu duhovnu obnovu. Biskup Komarica je u ime svih svećenika kao i redovnika, 

redovnica i vjernika svoje biskupije izrazio veliku zahvalnost Papi i izaslanstvu za nakanu da 

prvi blaženik iz BiH, časni sluga Božji Ivan Merz bude proglašen blaženim u svom rodnom 

gradu. 

Visoko vatikansko izaslanstvo pohodilo i banjalučkoga episkopa gospodina Jefrema i 

upoznala ga sa razlogom svoga boravka u BiH i Banjoj Luci. Episkop Jefrem je izrazio radost 

zbog mogućeg dolaska Svetog Oca "velikog mirotvorca današnjice" u Banja Luku. Izaslanstvo 

je zajedno sa predstavnicima Banjolučke biskupije i mjesnih vlasti obišla i tri moguće lokacije 

za održavanje svečane liturgije proglašenja blaženim Ivana Merza. 

Prije svog povratka u Sarajevo izaslanstvo je pohodilo i zračnu luku gdje se informirala 

o konkretnim mogućnostima te zračne luke za mogući Papin dolazak. U srijedu 13. ožujka 

vatikansko je izaslanstvo u Nadbiskupskom ordinarijatu u Sarajevu imala radni sastanak s 

vrhbosanskim nadbiskupom kardinalom Vinkom Puljićem, biskupom banjolučkim i 

predsjednikom Biskupske konferencija Franjom Komaricom i apostolskim nuncijem 

nadbiskupom Giuseppeom Leanzom. Svi su zajedno pohodili predsjedavajućeg Predsjedništva 

Mirka Šarovića i izvijestili ga o svim susretima i razgovorima koje su imali u Sarajevu i Banjoj 

Luci a u svezi mogućeg pastoralnog pohoda Pape Bosni i Hercegovini. Općenito je ocjenjeno 

da su svi susreti protekli u vedrom i konstruktivnom ozračju. Predsjedavajući Predsjedništva je 

još jednom obećao mons. Boccardu i vatikanskoj delegaciji da će vlasti u BiH učiniti sve što je 

potrebno za nesmetani dolazak i boravak Svetoga Oca u Banjoj Luci. 

 

 

Zagreb, 14. ožujka 2003. 

Duhovna obnova o Ivanu Merzu za sjemeništarce u Zagrebu 
 

U petak i subotu 14. i 15. ožujka 2003. na poziv sjemenišnog duhovnika vlč. Stjepana 

Najmana postulator kauze Ivana Merza o. Božidar Nagy održao je duhovnu obnovu za 

sjemeništarce Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa u Zagrebu. Kroz nekoliko predavanja 

postulator je prikazao lik Ivana Merza kao uzor za svećeničkog pripravnika. Napose je naglasio 

činjenicu da je Ivan Merz bio profesor na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji koju pohađaju 

pitomci sjemeništa pa oni trebaju biti posebno ponosni da će profesor njihove škole biti 

uzdignut na oltar. Osim toga sjemeništarci moraju znati, naglasio je postulator,  da će kod 

časnog sluge Božjega Ivana Merza oni imati više privilegija kad mu se budu molili, jer budući 
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naš blaženik sigurno nastavlja iz neba posebno  pomagati onu ustanovu i njezine pitomce gdje 

je sam službovao i bio profesor i odgojitelj. 

 

 

Osijek, 19. ožujka 2003. 

U kapucinskom samostanu tribina o Ivanu Merzu  
 

«Ivan Merz i duhovnost vjernika laika» bila je tema mjesečne tribine koju je 18. ožujka 

2003. postulator kauze Ivana Merza o. Božidar Nagy održao u punoj dvorani osječkog 

kapucinskog samostana na poziv gvardijana o. Stjepana Novoselca. U predavanju  je postulator 

istaknuo glavne duhovne karakteristike Ivana Merza kao katoličkog intelektualca i uzora za 

današnjeg laika koji je kao laik ostvario svetost života, te spojio znanost, kulturu i vjeru. 

 

 

Subotica, 19. ožujka 2003. 

Na Josipovo spomen na Ivana Merza u Subotici 
 

U subotičkoj župi sv. Roka, uz sudjelovanje velikog broja vjernika te župe, te vjernika 

grada, svečano je proslavljena svetkovina sv. Josipa, zaštitnika hrvatskog naroda. Svečanu sv. 

misu predvodio je subotički biskup mons. Ivan Penzes u zajedništvu sa župnikom Andrijom 

Anišićem te s nekolicinom subotičkih svećenika. 

Obrazlažući temu devetnice «Na svetost pozvani»., župnik Anišić je rekao: «Tri su me 

motiva vodila kad sam odlučio da teme ovogodišnjih propovijedi u ovoj našoj drevnoj 

devetnicu u čast sv. Josipu budu o svetosti. To su Papine riječi koje je napisao u svojoj 

pobudnici Ulaskom u novo tisućljeće. Drugi motiv su pastoralne smjernice na početku trećega 

tisućljeća koje su hrvatski biskupi naslovili «Na svetost pozvani». Treći je slatka činjenica da 

će Papa ove godine Mariju Petković i Ivana Merza proglasiti blaženima i tako još dva 

pripadnika Crkve u Hrvata uzdići na čast oltara.   

Svaki večer na drugu temu o svetosti propovijedao je po jedan svećenik subotičke 

biskupije. Uoči svetkovine sv. Josipa, kada je sv. misu predvodio i propovijedao domaći župnik 

Andrija Anišić tema je bila «Svetost u hrvatskome 

narodu». Za ovu zgodu sestre Kćeri Milosrđa koje 

djeluju u župi «okitile» glavni oltar slikama hrvatskih 

svetaca i blaženika te slikama slugu i službenica Božjih 

ih hrvatskog naroda. Propovjednik je naglasio kako su 

oni «naša najuspješnija reprezentacija» jer su postigli 

vječni život i zaslužili čast oltara. On je podsjetio na 

tužnu činjenicu da slabo poznajemo svoje svece i 

blaženike a još manje kandidate za proglašenje 

blaženima i svetima te stoga njihovi procesi i traju tako 

dugo. Također naglasio kako je važno da upoznamo svece i blaženike iz svoga naroda i da im 

se utječemo u zagovoru, jer oni će nas i naše potrebne najbolje razumjeti. U drugom dijelu svoje 

propovijedi predstavio je naše buduće blaženike Mariju Petković i Ivana Merza iznijevši u 

kratkim crtama njihovo životopise a potom je pročitao nekoliko misli s. Marije o sv. Josipu te 

misli Ivana Merza o svetosti, osobite one koje govore o njegovom nastojanju da raste u svotsti. 

I ovogodišnja devetnica i sam blagdan sv. Josipa u ovoj župi okupio je veliko broj vjernika a 

podijeljeno je oko tri tisuće svetih pričesti. 
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Ludbreg, 24. ožujka 2003. 

Duhovna priprema u Ludbregu za beatifikaciju Ivana Merza 
 

U subotu i nedjelju 22. i  23. ožujka 2003. u Ludbregu je održana duhovnapriprema za 

beatifikaciju časnog sluge Božjega Ivana Merza. Na poziv mjesnog župnika preč. Josipa 

Đurkana postulator Ivanove kauze o. Božidar Nagy, održao je u subotu  dva predavanja o Ivanu 

Merzu za dvije skupine mladih koji se okupljaju u župi. Tijekom predavanja prikazao je 

Merza kao primjer “uspješnog” čovjeka koji je najprije u ljudskom smislu ostvario uspjeh 

(završio fakultet, doktorirao iz struke, naučio deset jezika, puno toga napisao), a onda postigao 

najvažniji uspjeh pred Bogom, tj. ostvario kršćansku svetost. Sutradan, u nedjelju postulator je 

održao propovjedi o Ivanu Merzu kod svih pet misa u glavnoj ludbreškoj župnoj crkvi i na 

filijalama. Poslije podne u nedjelju u dvorani Pučkog otvorenog učilišta postulator je održao 

tribinu o budućem hrvatskom blaženiku za građanstvo koju je pomogao organizirati ing. Drago 

Gložinić. Na tribini su uz mnoge građane bili nazočni u ime gradskih vlasti predsjednik 

skupštine grada Ludbrega ing. Antun Križanić te vodstvo socijalne Akademije iz Zagreba, koja 

promiče socijalno učenje Crkve. Na kraju tribine predsjednik Akademije prof. Mladen Figurić 

ukratko je prikazao rad Akademije, koja u duhu Ivana Merza koji je bio revni proučavatelj 

crkvenih dokumenata, proučava i nastoji primijeniti načela katoličkog društvenog nauka. Po 

završetku tribine nastavljeno je prijateljsko druženje u župskim prostorijama. 

 

 

Zagreb, 24. ožujka 2003. 

Predavanje o Ivanu Merzu za zagrebačke bogoslove 
 

U ponedjeljak 24. ožujka 2003., u dvorani Vijenac Nadbiskupskog bogoslovskog 

sjemeništa u Zagrebu na Kaptolu, postulator kauze Ivana Merza o. Božidar Nagy održao je 

predavanje za zagrebačke bogoslove o Ivanu Merzu na kojem su bili nazočni također poglavari 

i odgojitelji. Prikazao je Merza najprije kao uzor uspjelog života u ljudskom a potom i 

kršćanskom smislu. Istaknuo je posebno svećeničke vrline Ivana Merza te što Merz ima reći 

današnjem svećeniku i onima koji se pripremaju da to postanu. Naglasio je činjenicu kako je 

nakon Ivanove smrti sarajevski Katolički tjednik pisao kako Merz «nikad nije obukao 

reverendu, a bio je stup Crkvi Božjoj». Odmah na početku predavanja postulator je upozorio 

sve nazočne da je upravo u njihovu zgradu Merz svakodnevno dolazio jer je u to vrijeme 

Nadbiskupska klasična gimnazija bila u tim prostorima pa je predavao đacima u dvoranama na 

drugom katu. Tek nakon Merčeve smrti kad je završena nova zgrada na šalati sjemenište i 

gimnazija su se onamo preselila. Predavač je također upozorio na činjenicu da je Merz, osim 

svojih predavanja, gotovo svakdnevno navraćao u zavodsku kapelicu na molitvu i adoraciju 

pred presvetim sakramentom što su mnogi posvjedočili koji su ga ondje zatekli u dubokom 

sabranju u molitvi. Na kraju predavanja mnogi bogoslovi su si nabavili knjižicu tekstva Ivana 

Merza pod naslovom «Ljubav i čistoća». 

 

 

Varaždin, 27. ožujka 2003. 

Tribina o Ivanu Merzu u župi kod kapucina 
 

«Ivan Merz i duhovnost vjernika laika» bila je tema tribine koju je 26. ožujka 2003. 

postulator kauze Ivana Merza o. Božidar Nagy održao za vjernike grada Varaždina u dvorani 

varaždinskog kapucinskog samostana na poziv gvardijana i župnika o. Bone šagija. U 

predavanju je postulator istaknuo glavne duhovne karakteristike Ivana Merza kao katoličkog 
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intelektualca i uzora za današnjeg laika. Posebno je naglasio činjenicu da je Merz «živio Koncil 

prije Koncila» kako je to istaknuo u jednoj svojoj propovijedi blagopokojni Kardinal Franjo 

Kuharić. Upozorio je također na činjenicu da službeni vatikanski dekret o njegovim herojskim 

krepostima, koji je objavljen 5. srpnja 2002. započinje upravo konstatacijom kako je Merz puno 

toga ostvario što je kasnije Drugi vatikanski sabor odredio i preporučio napose na području 

duhovnosti i apostolata laika. Bilo je ugodno iznenađenje za postulatora kad su oci kapucini 

pokazali dvije slike Ivana Merza koje čuvaju u samostanu, od kojih je jedna još iz 1939. godine 

i koja je bila izložena na pozornici za vrijeme predavanja. 

 

 

Đakovo, 30. ožujka 2003. 

Predavanje o Ivanu Merzu za đakovačke bogoslove 
 

U subotu, 29. ožujka 2003. na poziv duhovnika đakovačkog Bogoslovskog sjemeništa 

vlč. Bože Radoša postulator kauze Ivana Merza o. Božidar Nagy održao je predavanja za 

bogoslove o budućem hrvatskom blaženiku Ivanu Merzu. Predavač je prikazao Ivana Merza 

kako je najprije kao čovjek postigao uspjeh u životu: završio fakultet, doktorirao, naučio deset 

jezika, osposobio se za četiri zvanja. No najvažnije je da je postigao i uspjeh pred Bogom 

ostvarivši svetost život i postigavši herojske kreposti. Istaknuo je potom svećeničku vid lika 

Ivana Merza, te ona njegova svojstva koja mogu biti uzor za svećenike i svećeničke pripravnike. 

Predavač je također spomenuo činjenicu da je Ivan Merz dolazio u Đakovo i prigodom jednog 

orlovskog sleta 1924. god. Održao dojmljivo predavanje za mladež o važnosti njegovanja i 

razvijanja duhovnog života.  Držeći ovo predavanje u parku kraj katedrale, Merz je naglasio 

kako svatko od nas treba graditi u svojoj duši katedralu  duhovnog života. Bogoslovi su si na 

kraju predavanja nabavili knjigu Merčevih tekstova pod naslovom «Ljubav i čistoća». 

 

 

Split, 2. travnja 2003. 

Slobodna Dalmacija: “Ignoriranje Ivana Merza” 

 
Novine «Slobodna Dalmacija» u svome izdanju od 2. travnja u rubrici «Tema dana» 

objavljuju članak Ive Ugrina pod naslovom «Ignoriranje Ivana Merza» s podnaslovom «šutnja 

nije zlato.» Iz članka donosimo nekoliko izvadaka. 

«U posljednjem broju Glasa Koncila, od nedjelje 30. ožujka, objavljeno je korizmeno 

pastirsko pismo biskupa zagrebačke nadbiskupije, naslovljeno ‘Hodimo u novosti života’… 

Riječ je, naime, o pismu koje najvećim dijelom govori o skoroj, Drugoj sinodi zagrebačke 

nadbiskupije…  Međutim, dok se blaženi Stepinac, što je potpuno u redu, često spominje u 

prilično opširnom korizmenom pismu, nevjerojatno je da zagrebački biskupi u cijelom tekstu 

nigdje ne spominju skoroga hrvatskog blaženika Ivana Merza. štoviše, prije zaključka 

korizmenog pisma, poglavlje je posvećeno "uključivanju vjernika laika", a Merz, koji je upravo 

bio vjernik laik, i nedugo nakon Prve zagrebačke sinode preminuo, žrtvujući svoj život za 

hrvatsku mladež, nije "zaslužio" da ga se barem ovom prilikom spomene. Za Merza je 

svojedobno pomoćni biskup Mijo škvorc kazao da je bio "svetac zagrebačkog asfalta". 

Najvažnije godine svoga života posvetio je radu s mladima u katoličkim organizacijama u 

hrvatskoj metropoli. Tijelo mu počiva u bazilici Srca Isusova u Zagrebu, tadašnji zagrebački 

nadbiskup Franjo šeper pokrenuo je 1958. postupak za Merčevu beatifikaciju, a zagrebački 

biskupi kao da ne mare što će za manje od sto dana papa Ivan Pavao II. proglasiti Merza 

blaženim. Zbit će se to, zahvaljujući prije svega velikoj upornosti biskupa Franje Komarice, u 

Banjoj Luci, rodnome mjestu Ivana Merza. Ali, valja reći kako se čini da na zagrebačkom 
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Kaptolu nisu bili previše ni razočarani kad je Papa odlučio Merza uzdignuti na oltar u Bosni, a 

ne u Hrvatskoj. Da jesu, ne bi ga ovako sustavno ignorirali.» 

 

 

Zenica-Bilino polje, 5. travnja 2003.  

Ivan Merz na godišnjem susretu pastoralnih suradnika  

Vrhbosanske nadbiskupije 
 

U subotu 5. travnja 2003. u Zenici je svečano proslavljena 800. obljetnica obnove 

vjernosti bosanskih kršćana Katoličkoj Crkvi i kršćanskoj vjeri. 8. travnja 1203. godine na 

Bilinom polju kraj Zenice za Kulina bana u nazočnosti Papinog izaslanika tadašnji bosanski 

krestjani odrekli su se svojih zabluda i krivog učenja i potvrdili svoju katoličku vjeru i odanost 

Rimokatoličkoj Crkvi. Za 800. obljetnicu toga povijesnog događaja vrhbosanski nadbiskup 

Kardinal Vinko Puljić, pozvao je angažirane katoličke laike tj. članove pastoralnih i 

ekonomskih vijeća iz svih župa vrhbosanske nadbiskupije na godišnji susret u Zenicu. Sakupilo 

se oko 600 sudionika a susret je održan u Katoličkom školskom centru u Zenici. Nakon uvodnog 

pozdrava kardinala Puljića prvo predavanje po želji kardinala održao je postulator kauze Ivana 

Merza o. Božidar Nagy. Ovim predavanjem o prvom budućem blaženiku s područja Bosne i 

Hercegovine željelo se vijećnicima i pastoralnim suradnicima predstaviti jedan uzor vjernosti 

Rimokatoličkoj crkvi i angažiranog katoličkog laika što ga imamo u osobi Ivana Merza i time 

pridonijeti duhovnoj pripremi za njegovu beatifikaciju.  Postulator je posebno prikazao Ivana 

Merza kao angažiranog laika u Crkvi i za Crkvu, te njegov apostolat za duhovno dobro 

hrvatskog naroda i njegove mladeži. Za ovu prigodu travnički slikar Antun Manuša izradio je 

veoma uspio  portret Ivana Merza koji je bio izložen na pozornici za vrijeme održavanja skupa. 

Nakon predavanja o Ivanu Merzu govorio je zenički profesor povijesti Dragan Gavran. 

Prikazao je s povijesne strane događaj obnove vjernosti na Bilinom polju od prije 800 godina. 

U 12 sati u prepunoj crkvi sv. Ilije u Zenici koju su ispunili vijećnici slavljena je sv. misa koju 

je predvodio kardinal Vinko Puljić u koncelebraciji s brojnim svećenicima. U propovijedi je 

istaknuo važnost ovoga  skupa i njegovu aktualnost za naše dane kada hrvatski katolici 

proživljavaju u Bosni teške dane. Kardinal je također spomenuo Ivana Merza i istaknuo ga kao 

uzor svim vjernicima, napose angažiranim katoličkim laicima. Nakon kardinalove propovijedi 

uslijedio je važan čin: ispovijest katoličke vjere svih nazočnih vjernika, predstavnika cijele 

vrhbosanske crkvene zajednice. Ispovijest je načinjena po uzoru na onu od prije 800 godina i 

prilagođena današnjem vremenu. Na kraju mise svi nazočni vijećnici su je i potpisali i ona će 

se čuvati u arhivu vrhbosanske nadbiskupije. Poslije sv. mise uslijedio je prijateljski susret i 

domjenak u zeničkom Katoličkom školskom centru te podjela raznih  tiskanih materijala za 

upoznavanje budućeg blaženika Ivana Merza koje su sudionici ovoga skupa ponijeli u sve župe 

vrhbosanske nadbiskupije. 

 

 

Dubrovnik-Sarajevo, 6. travnja 2003. 

Biskup Želimir Puljić o Ivanu Merzu 
 

Dubrovački biskup Želimir Puljić u razgovoru za sarajevski Katolički tjednik (od 6. 

travnja 2003. ) osvrnuo se na treći Papin pohod Hrvatskoj. Govoreći o bl. Stepincu te budućim 

blaženicima Mariji od Propetog i Ivanu Merzu, koji su živjeli i svjedočili vjeru u teškim 

razdobljima za hrvatski narod, biskup je ocijenio da su oni svijetla remek djela Duha Svetoga 

po kojima se Crkva najznakovitije očitovala u tom mračnom razdoblju dvadesetog stoljeća, 

kako u hijerarhijskom dijelu, tako i u svijetu Bogu posvećenih osoba i zauzetih vjernika laika. 
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Na pitanje boji li se da se u Crkvi u Hrvata premalo zna o našim budućim blaženicima, 

odgovorio je da mi doista slabo poznajemo svoje velikane i da nije nekoliko “upornih“ 

pojedinaca, mnogi bi od blaženika završili u arhivima povijesti. Na pitanje s kojim bi se 

osobama želio upoznati i porazgovarati, od suvremenika biskup Puljić izdvojio je američkog 

predsjednika Busha, a od povijesnih osoba nadbiskupa Stadlera i Ivana Merza. «Kad bih se još 

mogao negdje na ulici Zagreba ili Banja Luke sresti s novim blaženikom Ivanom Merzom, pitao 

bih ga što on misli ustavu Europe, o današnjim mladima, o ulozi laika u Crkvi i u svijetu. I 

posebno, kako se osjeća u ulozi prvog proglašenog blaženika iz Bosne i Hercegovine. Iskoristio 

bih priliku pozvati i njega i biskupa njegove Banje Luke, mons. Komaricu, na mali odmor na 

otok Mljet poslije velike svečanosti polovicom lipnja. I meni će dobro doći takav odmor, ako 

preživim ‘dubrovačku stisku’». 

 

 

Zagreb, 10. travnja 2003. 

Vjeronaučno natjecanje o životu i djelu Ivana Merza 
 

Katehetski ured Zagrebačke nadbiskupije priređuje natjecanje o životu, djela i misli dr. 

Ivana Merza, u povodu njegove skore beatifikacije, a u suradnji s Postulaturom Ivana Merza. 

Natjecanje, u kojemu sudjeluju učenici viših razreda osnovne škole i srednjoškolci, priređuje 

se na razini Zagrebačke nadbiskupije, a do sada je prijavljeno 106 ekipa. Krajevno natjecanje 

započinje danas, 9. travnja, u osnovnoj školi "Matija Gubac" u Zagrebu, gdje će nastupiti 13 

ekipa, a završnica natjecanja bit će u svibnju. 

Natjecanje ima tri kruga pitanja. Ekipe najprije pišu test s pitanjima o dr. Ivanu Merzu. 

Svaka ekipa ima pet natjecatelja i svaki natjecatelj dobiva svoj test s dvadeset pitanja. Testovi 

se pišu anonimno pod šiframa, a ispravljaju ih vjeroučitelji. Svaki test nosi najviše 20 bodova, 

tako da ekipa može osvojiti najviše stotinu bodova. U sljedećem krugu, natjecatelji trebaju 

sastaviti od izvučenih riječi misao Ivana Merza, te u slučaju točnog odgovora dobivaju 10 

bodova. U trećem krugu trebaju nadopuniti s tri posljednje riječi misao Ivana Merza, a taj krug 

također nosi deset bodova. Na završno nadbiskupijsko natjecanje idu dvije prvoplasirane ekipe.  

Krajevno natjecanje o poznavanju života, djela i misli dr. Ivana Merza, nastavlja se 10. 

travnja u Karlovcu, gdje sudjeluje pet ekipa, te 11. travnja u Bjelovaru, gdje su prijavljene 24 

ekipe. Ostale prijavljene ekipe natjecat će se u Velikome tjednu. 

 

 

Zagreb, 12. travnja 2003. 

Ivan Merz u pismu hrvatskih biskupa za papin pohod 

 
Nakon službene najave Papina pohoda Hrvatskoj hrvatski su biskupi uputili svim 

hrvatskim vjernicima posebnu poslanicu pod naslovom »OBITELJ – PUT CRKVE I 

NARODA« kojom najavljuju Papin pohod Hrvatskoj. U trećoj točki poslanice koja nosi 

podnaslov «Likov blaženika» spominju također i budućeg hrvatskog blaženika Ivana Merza 

ovim riječima: «Da je obitelj rasadište svetosti i duhovnih zvanja pokazuje i primjer sestre 

Marije od Propetoga Petković koju će Sveti Otac prigodom svoga trećega pohoda Hrvatskoj, u 

Dubrovniku, proglasiti blaženom… A što može milost Božja proizvesti u čovjeku koji s njome 

surađuje vidimo na primjeru Ivana Merza, katoličkog laika i jednog od predvodnika laičkog 

pokreta u prvoj polovini dvadesetog stoljeća u nas, koga će Sveti Otac također proglasiti 

blaženim i tako ga staviti za uzor suvremenim katoličkim laicima, napose intelektualcima i 

odgojiteljima mladeži. Po njegovu primjeru svi smo danas pozvani izgrađivati pravedniji svijet 

ulažući sve svoje snage u prepravljanje tkiva ljudskog društva u duhu evanđeoskih načela i 
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vrijednosti (usp. Christifideles laici, br. 34). U tom smislu pred katoličkim vjernicima laicima 

otvara se široko polje politike, gospodarstva, kulture, zdravstva, znanosti, umjetnosti i športa 

koje treba prožeti evanđeoskim duhom i zasijati sjemenkama božanske istine o čovjeku. Riječ 

je o hitnoj potrebi koja ne trpi nikakvo odlaganje.» 

 

 

Banja Luka, 12. travnja 2003. 

Prva Sjednica Crkvenog odbora za pripremu papina dolaska  

i beatifikaciju Ivana Merza 
 

U prostorijama Biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci održana je 12. travnja prva 

zajednička sjednica Koordinacijskog odbora i predsjednika Povjerenstava Organizacijskog 

odbora za pripremu Papina pohoda Banjoj Luci, odnosno Bosni i Hercegovini 22. lipnja. 

Sjednici je predsjedao banjolučki biskup Franjo Komarica, predsjednik Koordinacijskog 

odbora kojeg čine: mons. Ivo Tomašević, u ime Vrhbosanske nadbiskupije, don Ivana štironja, 

u ime hercegovačkih biskupija, o. Božidar Nagy, postulator kauze Ivana Merza, fra Petra 

Matanović, vikar franjevačke provincije Bosne Srebrene, mons. Anto Orlovac, predsjednik 

Organizacijskog odbora i mons. Ivica Božinović, generalni tajnik. Biskup je izvijestio nazočne 

da "je stiglo dopuštenje Svete Stolice da se može započeti s pripremama za Papin pohod 

prigodom kojeg će proglasiti blaženim časnoga slugu Božjeg Ivana Merza, Banjolučanina". Na 

sjednici je istaknuto da je svakako potrebno da u Koordinacijski odbor uđe i predstavnik 

Zagrebačke nadbiskupije, na čijem području se nalazi i grob budućeg blaženika i koja je i 

pokrenula proces za beatifikaciju Ivana Merza. Sudionici sjednice posjetili su i mjesto 

predviđeno za svečanu misu sa Svetim Ocem, koje se nalazi uz franjevački samostan i porušenu 

župnu crkvu u banjolučkom naselju Petrićevac. Na kraju sjednice održana je u dvorani 

Ordinarijata konferencija za tisak. 

 

 

Banja Luka – Sarajevo, 13. travnja 2003. 

Mediji BiH o papinu dolasku i pripremi beatifikacije 

 
Nakon održane sjednice Pripremnog odbora za Papin dolazak održana je u prostorijama 

Ordinarijata u 13 sati konferencija za tisak koju je vodio banjalučki biskup Franjo Komarica, a 

uz njega su bili kancelar biskupije vlč. Ivica Božinović, 

te postulator o. Božidar Nagy. Biskup Komarica 

izvijestio je nazočne novinare o tijeku priprema za Papin 

dolazak i za beatifikaciju Ivana Merza. Postulator o. 

B.Nagy istaknuo je aktualnost lika Ivana Merza budući 

da je mnoge stvari živio prije Koncila, a koje će Drugi 

vatikanski koncil tek naknadno potvrditi i preporučiti. 

Postulator je istaknuo također i europsku dimenziju 

Ivana Merza. Istog dana navečer glavni Tv-dnevnik 

federacije BiH izvijestio je o održanoj Prvoj sjednici 

Odbora te je prenio snimke dijelova govora biskupa Komarice i postulatora o. B. Nagya. 

Također je i Televizija Republike srpske u svome večernjem dnevniku donijela vijest o 

održanoj sjednici i nekoliko puta uz čitanje teksta na ekranu je prikazala sliku budućeg 

blaženika Ivana Merza. 
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Banja Luka, 14. travnja 2003. 

Biografija Ivana Merza čita se u nastavcima na radiju Republike srpske 
 

U okviru nedjeljnih vjerskih emisija na službenom radiju Republike srpske u Banjoj 

Luci donosi se ovih tjedana u nastavcima biografija Ivana Merza kao priprema za njegovu 

beatifikaciju. Istom radiju u nedjelju, 13. travnja na Cvjetnicu dao je desetminutni intervju 

postulator o. B. Nagy o Ivanu Merzu i njegovu životu, o pripremi njegove beatifikacije, te je 

objasnio je što je to postulator, kako se odvijao njegov proces itd. 

 

 

Banja Luka, 21. travnja 2003. 

Merz u uskrsnoj poruci Banjalučkog biskupa 
 

Banjalučki biskup Franjo Komarica uputio je vjernicima svoje biskupije uskrsnu poruku 

u kojoj spominje Ivana Merza ovim riječima: «Sveti Otac Ivan Pavao II neumorno ističe kako 

su po primjeru raspetog i uskrslog Isusa Krista živjeli i žive mnogobrojni članovi Kristove 

Crkve. Mnoge od njih papa je postavio i nama kao uzor za nasljedovanje. Dva takva divna lika 

iz našeg naroda i sredine jesu naši novi blaženici: redovnica Marija od Propetog Petković i 

kršćanski laik Ivan Merz, koji je po krštenju bio član naše banjalučke biskupije. Njih Sveti Otac 

želi službeno uzdići na čast oltara u Dubrovniku 6. lipnja i u Banjaluci 22. lipnja ove godine… 

Naš Banjalučanin, uskoro blaženi Ivan Merz, koji je izrekao poznatu i od pape često citiranu 

tvrdnju: «Katolička je vjera moje životno zvanje», u svojoj 24. godini života napisao je: 

«Katolicizam se neće širiti u nas ako ne bude radnika, molitelja i patnika. Držim da je plan 

Providnosti upravo u tome da spoznamo ovu tajnu iz Kristova života: trpjeti za druge. Istina je 

da je lako govoriti o križu, a teško ga je nositi». («Put k suncu» str. 153)… Već sada pozivam 

sve Vas, kao i sve prognanike i izbjeglice iz naše biskupije kao i iz cijele Bosne i Hercegovine, 

da se duhovno pripremate na jedinstveno povijesno veleslavlje naše svete katoličke vjere, u 

Banjaluci, 22. lipnja ove godine, u prigodi najavljenog Papina pohoda i proglašenja blaženim 

prvog blaženika iz naše Domovine, Ivana Merza!» 

 

 

Banja Luka, 23. travnja 2003. 

Biskup Komarica govorio zagrebačkim svećenicima o Ivanu Merzu 
 

Pod vodstvom zagrebačkog nadbiskupa Josipa Bozanića i pomoćnog biskupa Mrzljaka 

40 mlađih svećenika na svom višednevnom pohodu Bosni nakon Uskrsa pohodili su kao prvu 

postaju Banja Luku. Već na granici u Bosanskoj Gradišci dočekao ih je banjalučki biskup 

Franjo Komarica koji ih je pratio u autobusu cijelim putem do Banja Luke. U banjalučkoj 

katedrali koncelebrirali su sv. misu koju je predvodio mjesni biskup Komarica. U svojoj 

propovijedi opširno je govorio mladim zagrebačkim svećenicima o skorom blaženiku Ivanu 

Merzu, njegovom životu i njegovoj poruci te o pripremama za njegovu beatifikaciju. 
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Banja Luka, 24. travnja 2003. 

Druga sjednica odbora za pripremu papina dolaska i beatifikaciju Ivana 

Merza 
 

U srijedu, 23. travnja u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci održana je 

II. sjednica Koordinacijskog i Organizacijskog odbora za pripravu pastoralnog pohoda Svetog 

oca Ivana Pavla II. Banjoj Luci i Bosni i Hercegovini, 22. lipnja ove godine. Sjednici je 

predsjedao banjalučki biskup Franjo Komarica kao predsjednik Koordinacijskog odbora. 

Povjerenici pojedinih Povjerenstava u Organizacijskom odboru izvijestili su o svemu što je su 

poduzeli tijekom proteklog vremena. Zajednički je odabran tekst i slike koji će stajati na velikim 

jumbo plakatima po Bosni i Hercegovini. Tekst je uzet iz evnađeoskih blaženstva:  Blaženi čista 

srca (Mt, 5,8). Merčeva slika uzeta je od upravo izrađene nove slike akad. slikara Antuna 

Mamuše iz Travnika. U poslijepodnevnim satima sudionici sjednice sastali su se s g. Nevenkom 

Hercegom i g. Davorom Čordašom, koji su članovi Državnog odbora za doček Svetog Oca. 

Zajedno su obišli mjesto predviđeno za liturgijsko slavlje beatifikacije Ivana Merza koje se 

nalazi u kompleksu franjevačkog samostana Petrićevac. Na sjednici je sudjelovao i o. Božidar 

Nagy, postulator kauze za beatifikaciju Ivana Merza. 

 

 

26. travnja 2003. 

Biskup Franjo Komarica u pratnji postulatora  

pohodio Vatikan u vezi priprema beatifikacije 
 

Od 24. do 26. travnja banjalučki biskup Franjo Komarica boravio je u pratnji postulatora 

o. Božidara Nagy i mr. Tomislava Kneževića u Rimu gdje su u petak 25. travnja pohodili 

Vatikansko Državno Tajništvo i Ured za Papinske ceremonije u povodu priprema za Papin 

dolazak i beatifikaciju Ivana Merza. U Državnom tajništvu pohodili su mons. Boccarda gdje su 

govorili o daljnjim pripremama za Papin dolazak. Mons. Boccardo ponovno će doći u Banja 

Luku 20. svibnja. Nakon toga pohodili su msgr. Marnija, predstojnika ureda Papinskih 

ceremonija. Odredili su zajednički tekstove mise za beatifikacije koja će biti posvećena novom 

blaženiku. Msgr. Marini pohodit će Banja Luku 15. i 16. svibnja da se dovrši konačna liturgijska 

priprema za slavlje beatifikacije. U Rimu je biskup Komarica s pratnjom nabavio relikvijare – 

moćnike u koje će biti stavljene moći budućeg blaženika Ivana Merza koje će biti darovane 

Svetom Ocu i pojedinim hrvatskim katedralama. 

 

 

Sarajevo, 26. travnja 2003. 

Kardinal Puljić i nadbiskup Bozanić spomenuli Merza  

prigodom posjeta zagrebačkih svećenika Sarajevu 
 

U petak, 25. travnja zagrebački nadbiskup sa svojim pomoćnim biskupom, svećenicima 

i đakonima bio je gost vrhbosanskog nadbiskupa Vinka kardinala Puljića koji ih je ugostio u 

Sarajevu te s njima obišao značajna mjesta u gradu. Dan prije 24. travnja slavljena je sveta misa 

u sarajevskoj katedrali koju je predvodio kardinal Puljić uz koncelebraciju zagrebačkog 

nadbiskupa te šezdesetak svećenika zagrebačke i vrhbosanske nadbiskupije. U prigodnoj 

homiliji kardinal Puljić je istaknuo kako je najveće očitovanje da smo Kristovi naše zajedništvo 

te je u nastavku progovorio o pohodu Svetog Oca hrvatskom narodu koji će tom prigodom 

darovati dva lijepa dara proglašavanjem novih blaženika Marije Petković i Ivana Merza. 
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Na kraju misnog slavlja nazočnima se obratio i nadbiskup zagrebački mons. Josip 

Bozanić i ukratko naveo mjesta koja su pohodili tijekom boravka u Bosni. "Željeli smo ići u 

Bosnu i zbog toga što se susrećemo s vjernicima koji vuku korijene iz ove zemlje. Tu smo da 

se i mi nadahnemo na toj zemlji koja daje tolike vjernike Katoličkoj crkvi u hrvatskom narodu. 

Stadler je krenuo iz Zagreba i došao ovdje. Merz je iz Banja Luke došao u Zagreb. Ovo su 

znakovi izmjena koji se događaju u Katoličkoj crkvi u istom hrvatskom narodu. Ova zemlje je 

u korijenima katolička i to ne smijemo zaboraviti. Ovdje se kroz povijest rušilo i nanovo 

gradilo. Radost da se ovdje obnavlja želimo podijeliti s vama. Tijekom boravka u ovoj 

zemlji slušali smo mnoge svjedoke koji su proživjeli progonstvo i kojima odajemo poštovanje. 

Želimo da se gradi katoličko i hrvatsko zajedništvo", naglasio je, između ostaloga, nadbiskup 

Bozanić. 

 

 

Ugljan i Lukoran, 28. travnja 2003. 

Kardinal Vinko Puljić pozvao na upoznavanje naših budućih blaženika 
 

U nedjelju, 27. travnja vrhbosanski nadbiskup Kardinal Puljić pohodio je župe na 

otocima Ugljan i Lukoran gdje je predvodio euharistijsko slavlje. U propovijedima je kardinal 

istaknuo potrebu o produbljenju svijesti o svom identitetu – tko smo, što smo i po čemu smo 

prepoznatljivi. U svjetlu dolaska Pape, koji je simbol jedinstva, kardinal je rekao da su i budući 

blaženici Ivan Merz i Marija od Propetoga svjedoci otvorenog srca te izvor nadahnuća kako 

živjeti vjeru bez straha. «Upoznajmo te naše svece, nadahnjujmo se njihovim životom», poručio 

je kardinal Puljić. 

 

 

Zagreb, 28. travnja 2003. 

Ovogodišnji Uskrs fest u znaku Ivana Merza 

 
Uoči beatifikacije Ivana Merza ovogodišnji «Uskrsfest» – festival duhovne glazbe bio 

je obilježen svetačkim likom Ivana Merza koji je i nadahnuo održavanje ovih festivala još 1978. 

god. Te je godine svečano za blagdan Krista Kralja bila proslavljena 50. obljetnica smrti Ivana 

Merza. Uz druge manifestacije održana je i svečana akademija u velikoj dvorani u sjemeništu 

na šalati na kojoj su nastupili brojni mladi izvođači i vokalno instrumentalni sastavi raznih 

zajednica koje je pozvao organizator akademije, postulator o. Božidar Nagy. Nakon veoma 

uspjele akademije postulatoru Ivana Merza došla je ideja da se svake godine organizira jedna 

smotra na kojoj bi nastupali mladi sa svojim izvedbama i gdje bi mogli predstaviti plodove 

svoje kreativnosti i stvaralaštva kao što su to pokazali i na Merčevoj proslavi. Odlučeno je da 

se ta smotra održi za mladi Uskrs 1979. i da cijeli «Festival duhovne glazbe i poezije» kako je 

bio nazvan odmah od početka, bude osmišljen Kristovim uskrsnućem koje treba biti izvor 

nadahnuća za nove skladbe, pjesme i melodije. Postulator je tu ideju iznio pred tadašnji 

Katehetski centar u Zagrebu koji je prihvatio da bude pokrovitelj dok je svu organizaciju prvog 

festivala vodio postulator. Prvi je Festival održan pred brojnom publikom 22. travnja 1979. i 

uspio je preko svakog očekivanja. Bilo je 27 točaka s ukupno 180 izvođača. Pokazalo se da je 

jedna ovakva smotra i te kako bila potrebna, te se od tada svake godine (osim dvije ratne godine) 

ovaj festival održava u Zagrebu. 

Na početku ovogodišnjeg Uskrsfesta sve je to bilo spomenuto, naglašena je bila uloga i 

nadahnuće Ivana Merza u njegovu nastanku, a voditelji su čitali i probrane Merčeve  misli na 

početku Festivala. Na velikim ekranima bilo je prikazano nekoliko slika Ivana Merza, a prvu 
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točku izvan konkurencije, himnu Ivanu Merzu «Miljeniče Božji» izveo je sastav iz župe 

Okučani. Riječi za himnu napisao je fra Božidar Blažević, a glazbu Zvonimir Šeparović. 

 

 

Zagreb, 29. travnja 2003. 

Održano regionalno nadbiskupijsko natjecanje mladih  

o “Životu, djelu i mislima Ivana Merza” 
 

Ovih se dana održavalo regionalno natjecanje "Život, djelo i misli Ivana Merza" za 

Zagrebački nadbiskupiju, izvijestio je Katehetski ured Zagrebačke nadbiskupije. Na završno 

nadbiskupijsko natjecanje plasiralo se 10 do 65 prijavljenih ekipa iz osnovne škole te 8 od 41 

prijavljene ekipe iz srednje škole. Prema dogovoru s Postulaturom za beatifikaciju sluge 

Božjega Ivana Merza završno nadbiskupijsko natjecanje za Zagrebačku nadbiskupiju održat će 

se u srijedu 21. svibnja u Zagrebu. Natjecateljske ekipe okupit će se u 9 sati u bazilici Srca 

Isusova u Zagrebu, gdje će sudjelovati na zajedničkoj molitvi na grobu Ivana Merza. Nakon 

molitve natjecatelji će se uputiti  prema dvorani "Vijenac" Nadbiskupskoga bogoslovnog 

sjemeništa na Kaptolu, gdje će se održati natjecanje. Natjecanje se sastoji od testa znanja, 

slaganja misli Ivana Merza iz već napisanih riječi i nadopunjavanju misli budućeg blaženika. 

Pobjedničke ekipe u organizaciji Postulature kao nagradu dobivaju posjet Rimu. 

 

 

Zagreb, 2. svibnja 2003. 

Nove skladbe u čast budućeg blaženika Ivana Merza 
 

S približavanjem beatifikacije Ivana Merza nastaju nove pjesme i skladbe. Posljednjih 

tjedana dobili smo još tri nove skladbe. Pjesma «Miljeniče Božji» zamišljena je bila kao himna 

u čast Ivana Merza, a svečano je prvi puta u javnosti izvedena na Uskrsfestu u Zagrebu 27. 

travnja 2003. Riječi je napisao fra Božidar Blažević, a glazbu skladao Zvonimir šeparović. 

Poznati kantautor duhovnih šansona Luka Balvan nakon pjesme «Plamen za visinama» 

od prošle godine, skladao je još jednu pjesmu u čast Ivanu Merzu pod naslovom: «Od Banja 

Luke, preko Beča i Pariza do Zagreba». 

Vlč. Josip Zidarić napisao je stihove pjesme «Božji čovjek Ivan Merz» za koju je glazbu 

napisao mo. M. Martinjak. 

 

 

Čapljina – Banja Luka – Zagreb, 2. svibnja 2003. 

Nova bista Ivana Merza 
 

Akademski kipar Ante Brkić iz Čapljine po narudžbi banjalučkog biskupa Franje 

Komarice izradio je novu bistu Ivana Merza koja ga prikazuje u mlađim godinama. Rad je 

veoma dobro uspio. Bista je izlivena u pet primjeraka u ljevaonici «Ujević» u Zagrebu. Dva 

primjerka jesu za Banja Luku, jedan primjerak za Dom hrvatskih hodočasnika u Rimu a dvije 

kopiju su rezervirane za Zagreb. 
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Banja Luka, 2. svibnja 2003. 

Treća sjednica odbora za pripremu papina pohoda Banjoj Luci 

i beatifikaciju Ivana Merza 
 

U prostorijama Biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci održana je 2. svibnja treća 

sjednica Koordinacijskoga i Organizacijskog odbora za pripravu pastoralnog pohoda pape 

Ivana Pavla II. Bosni i Hercegovini i Banjoj Luci 22. Banjolučki biskup između ostalog, 

upoznao okupljene da je nedavno zajedno sa članovima Odbora, postulatorom kauze o. 

Božidarom Nagyem i mr. Tomom Keževićem boravio u Rimu i razgovarao s dužnosnicima 

Svete Stolice o pojedinostima vezanim za pripravu Papina pastirskog pohoda. U Rimu su bili 

zadovoljni izvještajem o dosadašnjem tijeku priprema i najavili svoj dolazak u Banju Luku 

sredinom ovog mjeseca. Mr. Knežević je potvrdio da su pripremljeni svi liturgijski i drugi 

tekstovi za misno slavlje sa Setim Ocem. Članovima Odbora predstavljeni su do sada prispjeli 

umjetnički radovi lika Ivana Merza. Prezentirana je i bista koju je u bronci izradio Ante Brkić, 

akademski kipar iz Čapljine. Na sjednici je odobren logotip Papina pohoda BiH, kao i izgled 

"jumbo-plakata", koji će biti predstavljeni javnosti tijekom sljedećeg tjedna. Članovi odbora 

ponovno su posjetili mjesto misnog slavlja uz samostan Petrićevac, i zajedno s arhitektima 

dogovorili pojedinosti oko izgleda oltara i liturgijskog prostora. U radu sjednice su prvi puta 

sudjelovali preč. Juraj Jerneić, kao član Koordinacijskog odbora iz Zagrebačke nadbiskupije, 

kao i mr. Pero Ivan Grgić, nacionalni ravnatelj za inozemnu pastvu. Zamoljeni su da animiraju 

i senzibiliziraju svećenike i vjernike u Zagrebačkoj nadbiskupiji, odnosno u inozemnoj pastvi 

za taj, po mnogo čemu jedinstveni događaj u Crkvi u hrvatskom narodu. Nakon sjednice 

odbornici su posjetili s biskupom Komaricom Petrićevac gdje je predviđena svečanost 

beatifkacije. 

 

Sv. Ilija kraj Varaždina, 5. svibnja 2003. 

Upoznavanje vjernika s budućim blaženikom Ivanom Merzom 
 

Na poziv župnika mons. Ivana Košćaka postulator kauze Ivana Merza pohodio je u 

nedjelju 4. svibnja župu sv. Ilije kraj Varaždina gdje je služio tri mise i održao tri propovijedi 

o našem budućem blaženiku za vjernike župe i filijale. Ovo mjesto ponosi se činjenicom što je 

u njega dva puta dolazio budući blaženik Ivan Merz. Prvi put je to bilo 1924. za održavanje 

orlovskog sleta, a drugi put 1926. kad je u prepunoj crkvi održao predavanje s dijapozitivima o 

Lurdskim ukazanjima i čudesima koja su velika potvrda svete katoličke vjere. Vjernici su bili 

oduševljeni njegovim predavanjem pa kad su izlazili iz crkve, kako pričaju svjedoci, govorili 

su međusobno: «Tako učen profesor, pa ovako drži do svoje vjere, to ti je nešto!» Pohod Ivana 

Merza župi sv. Ilije zabilježen je lijepim i pohvalnim riječima i u župskoj spomenici. 

 

 

Varaždin, 5. svibnja 2003. 

Duhovna obnova za svećenike o Ivanu Merzu 
 

U prostorijama biskupskog ordinarijata u Varaždinu održana je 5. svibnja redovita 

mjesečna obnova za sve svećenike Varaždinske biskupije. Ova je obnova bila posvećena 

upoznavanju lika i poruke našega skorašnjeg blaženika Ivana Merza. Duhovnu je obnovu, na 

kojoj je sudjelovao i mjesni biskup Marko Culej, vodio postulator Ivana Merza, o. Božidar 

Nagy. Obradio je temu: što Ivan Merz ima reći današnjem svećeniku. Premda je bio laik, Merz 

je u stvari vršio svećeničku službu u širem smislu; posjedovao je znanje i vrline jednog 

svećenika, premda nije bio zaređen, tvrdi za njega njegov duhovnik o. Josip Vrbanek. «Premda 
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nije nikad obukao reverendu, bio je stup Crkvi Božjoj», napisao je za njega dr. Čedomil Čekada 

o petoj obljetnici njegove smrti u Katoličkom tjedniku 1933. Predavač je istaknuo kako svaki 

svećenik u Ivanu Merzu može naći divan uzor i za svoj svećenički život. Nakon predavanja 

uzeo je riječ biskup Marko Culej te je preporučio svećenicima da govore vjernicima u 

propovijedima i katehezama o Ivanu Merzu «jer ako im mi ne govorimo, nemaju od koga 

drugoga čuti informacije o našem budućem blaženiku.» 

Na duhovnoj obnovi je sudjelovao i preč. Stanko Rajtar, umirovljeni župnik iz 

Đurđevca. Sve nazočne, posebno postulatora, ugodno je iznenadio otkrićem da je njemu Ivan 

Merz bio godinu dana profesor francuskog jezika u gimnaziji kad je on u šk. god. 1927./1928. 

bio u 4. razr. gimnazije (danas osmi osmogodišnje). Ispričao je i nekoliko svojih lijepih 

dojmova o svome profesoru. Posebno je zanimljiv podatak bio ovaj: u mjesecu travnju 1928. 

prof. Merz je dao zadaću đacima njegova razreda da napišu sastavak na francuskom jeziku o 

temi «kršćanska krepost». Rekao im je da će te zadaće ispraviti kad se vrati iz bolnice. Nije se 

vratio iz bolnice jer je umro 10. svibnja., a zadaće su ostale neocjenjene! Za sve nazočne bilo 

je veliko veselje vidjeti jednog od rijetkih još živućih bivših učenika našeg skorog blaženika 

Ivana Merza. 

 

 

Zagreb, 5. svibnja 2003.  

U Zagrebu osnovan tenis-klub “Ivan Merz” 
 

Tenis klub "Ivan Merz" osnovan je u Zagrebu 5. svibnja 2003. Kao neprofitna udruga 

građana. Klub djeluje na području grada Zagreba, a osnovna djelatnost udruge je razvitak i 

unapređenje teniskog športa, rad s djecom i mladeži, osiguranje i provođenje redovitih 

sustavnih treninga radi pripreme za natjecanje, kao i upoznavanje članova kluba sa životom i 

radom blaženog Ivana Merza te njegovih zamisli o športu i rekreaciji. Za sada klub djeluje samo 

na jednoj lokaciji u gradu, u Novom Zagrebu, Dugave Havidićeva 26. Klub ima oko 70 aktivnih 

članova, djece i mladih, te oko 200 rekreativaca i roditelja djece koja igraju, a koji podupiru rad 

kluba. U klubu djeluju tri trenera profesora, te još dva koji povremeno pomažu klubu. Osnivač 

kluba je profesora tjelovježbe Boris Bobok, koji je kao student 1995. napisao rad nagrađen 

Rektorovom nagradom "Značaj i uloga Dr. Ivana Merza u Hrvatskoj nekad i danas" te 1997. 

diplomski rad "Tjelovježba u hrvatskom orlovstvu". Sama činjenca da se je blaženi Ivan Merz 

bavio se sportom, posebice tenisom bila je vodilja ovoj zamisli koja se konačno i ostvarila. 

Tenis klub "Ivan Merz" član je Zagrebačkog teniskog saveza i Hrvatskog teniskog 

saveza preko kojih se u kategorijama do 10 i 12 godina natječu najperspektivniji mladi članovi. 

Najzapaženije rezultate do sada imaju Ana Petrović, Jelena Dešković i Josipa Miličević koje su 

svoj prvi službeni turnir odigrale uoči proglašenja Ivana Merza blaženim. Na turniru u 

Vinkovcima Ana Petrović osvojila je izvrsno 3. mjesto u konkurenciji tridesetak igračica iz 

cijele Hrvatske. Mnogi su se iznenadili za takav lijep početni uspjeh. Djevojčice su se odmah 

poslije turnira otišle zahvaliti na grob blaženog Ivana Merza, te su sudjelovale 23. lipnja 2003. 

na misi zahvale za beatifikaciju koju je upravo toga dana predvodio nadbiskup msgr. Josip 

Bozanić u Bazilici Srca Isusova. Uprava kluba uvjerena je da će ime našega blaženika okupljati 

mlade uz Crkvu i sport i odvlačiti ih od negativnih utjecaja kojima su neprestano izloženi. 
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Banja Luka, 9. svibnja 2003. 

Logo papina pohoda Banjoj Luci 
 

Službeni logotip Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za Drugi pastoralni posjet 

pape Ivana Pavla II. Bosni i Hercegovini i proglašenja blaženim časnog sluge Božjega Ivana 

Merza, u Banjoj Luci, 22. lipnja 2003., ima četiri osnovna elementa. To su: prepoznatljivi obrisi 

banjolučke prvostolne crkve (katedrale), podijeljeni u četiri polja, dominirajući križ od 

starohrvatskog pletera, monogram Blažene Djevice Marije u podnožju križa, Papina zastava. 

Banjolučka katedrala u obliku šatora, koji simbolizira Crkvu, podijeljena u četiri polja 

predstavlja četiri (nad)biskupije Crkve u Bosni i Hercegovini kojoj Papa dolazi u pohod, jer je 

to najprije pastoralni pohod mjesnoj Crkvi i gradu Banjoj Luci. To su uz domaću Banjolučku 

biskupiju, Vrhbosanska nadbiskupija sa sjedištem u Sarajevu, Mostarsko-duvanjska biskupija 

sa sjedištem u Mostaru, te Trebinjsko-mrkanska biskupija sa sjedištem u Trebinju. Crvena boja 

ta četiri polja označava mučeničku prošlost i stradanja vjernika tih mjesnih Crkava. Sve te 

biskupije povezuje križ od starohrvatskog pletera. Križ je temeljni znak kršćanstva. Najveći 

broj katolika na prostoru BiH pripadnici su hrvatskog naroda, koji već gotovo 14 stoljeća 

pripadaju Katoličkoj crkvi. Tako stiliziran križ je ujedno spojnica Banje Luke u kojoj se rodio 

budući blaženik, časni sluga Božji dr. Ivan Merz, i Zagreba, gdje je on djelovao, ostvario svoju 

svetost, te preminuo na glasu svetosti i gdje mu se nalazi grob. Najodličniji član Kristove Crkve 

njegova je Majka Marija. Njezin monogram, plavo slovo M, utkan je u podnožje križa, ali i u 

simbol katedrale, odnosno žive Crkve toga podneblja. Marija je, naime, Majka Isusa Krista, 

našega Spasitelja, ali i Majka Crkve, i to prije svega one Crkve koja hodočasti prema svome 

cilju u vječnosti. Marija je i živa veza svoga sina Isusa i konkretne Crkve. Nije bez određene 

simbolike ni činjenica da istim slovom M počinje i prezime novog blaženika, Merz, pa taj 

simbol dobiva još jedno značenje. A sam časni sluga Božji Ivan, kao i Papa koji dolazi u pohode 

Bosni i Hercegovini, bili su žarki štovatelji Marijini. Geslo je Pape: Totus tuus – tj. Posve tvoj 

(Papa je stavio svoj cjelokupni pontifikat pod Marijinu zaštitu). Četvrti su element boje Papine 

zastave: bijelo-žuta. Isus je apostolu Petru rekao da je stijena, na kojoj će sagraditi svoju Crkvu. 

Papa kao nasljednik apostola Petra nastavlja tu službu čuvajući jedinstvo Kristove crkve i 

sigurnost u vjeri; zajedno s apostolskim zborom, tj. biskupima on je čuvar i autentični tumač 

poklada Božje riječi i djelitelj sredstava posvećenja, tj. svetih sakramenata. Sve to u svojoj osobi 

u određenom smislu objedinjunje novi blaženik Ivan Merz. 

 

 

Vatikan, 9. svibnja 2003. 

Potvrđen papin dolazak u Banju Luku 
 

Banjolučki biskup Franjo Komarica na konferenciji za novinstvo u Banjoj Luciobjavio 

je priopćenje Apostolske nuncijature iz Sarajeva, da je Sveta Stolica danas u 12 sati službeno 

potvrdila Drugi Papin pastoralni pohod Bosni i Hercegovini. U priopćenju nuncijature kaže se: 

"U nedjelju 22. lipnja ove godine Sveti Otac Ivan Pavao II ostvarit će apostolsko putovanje u 

Bosnu i Hercegovinu, da bi u Banjoj Luci proglasio blaženim Slugu Božjega Ivana Merza". 

Biskup Komarica je pozvao "sve vjernike u Banjolučkoj biskupiji i BiH, kao i sve ljude dobre 

volje da se molitvom i solidarnošću angažiraju oko što dostojanstvenijeg dočeka najvećeg 

mirotvorca na zemlji i aktualnog nasljednika apostola sv. Petra". 
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Zagreb, 10. svibnja 2003. 

Ivan Merz na kvizu “Lijepa naša” 
 
U osnovnoj školi Josipa Račića već prema uobičajenoj praksi u organizaciji Gradskog 

ureda za obrazovanje i šport održan je županijski Ekološki kviz "Lijepa naša". Na natjecanju je 

sudjelovalo 15 ekipa osnovnih i 5 ekipa srednjih škola. Ekipa osnovne škole Matije Gupca ove 

je godine plakatom predstavila svoj ovogodišnji istraživački projekt pod nazivom "Ivan Merz 

– časni sluga Božji". Učenici su tijekom ove školske godine istraživali život i djelo ovog 

značajnog čovjeka i budućeg blaženika koji je dio hrvatske duhovne i kulturne baštine, ali i dio 

hrvatske sadašnjosti. Tijekom predstavljanja svog projekta učenici su podijelili sudionicima 

kviza iz ostalih škola sličice Ivana Merza i 80 primjeraka netom izašle kratke biografije Ivana 

Merza – Putokaz suvremenom naraštaju. 

 

 

Zagreb, 10. svibnja 2003. 

Kardinal Vinko Puljić predvodio proslavu  

75 . obljetnice smrti  č. sl. B. Ivana Merza 
 

U zagrebačkoj bazilici Srca Isusova, u kojoj se nalazi grob budućeg blaženika časnog 

sluge Božjega Ivana Merza, u subotu 10. svibnja proslavljena je 75. obljetnica njegove smrti 

misnim slavljem koje je predvodio vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić zajedno s 

postulatorom Merzove kauze o. Božidarom Nagyjem i desetak svećenika.  

o Merzu koji je na svoj način most preko Save, jer je rođen u Banjoj Luci, a umro u 

Zagrebu. Kardinal Puljić posebno je izrazio radost zbog Papina pohoda Hrvatskoj i Banjoj Luci, 

u kojoj će 22. lipnja proglasiti Merza blaženim, rekavši da očekuje da će se vjernici okupiti i 

svjedočiti nadahnuće novog blaženika. U nastavku donosimo nekoliko izvadaka iz propovijedi 

Kardinala Puljića: 

„Mi danas spominjemo 75. obljetnicu smrti budućeg blaženika. Časni sluga Božji Ivan 

Merz nije samo znao i kazivao drugima kako treba živjeti, nego je on to sve činio tako da su 

ljudi  gledali u njega kao u sveca. Nitko od njega  nije čuo ružne riječi. On je svaki dan išao na 

svetu Pričest, a i molio je posebnu službu Gospinu svakog dana. Radnim jutrom prije Mise 

radio je na orlovskim organizacijama, a onda išao k Misi i na Pričest pa u školu i onda opet, 

dokasno u noć radio kao organizator i tako redom. Ivan Merz je u Sarajevu imao za prijatelja 

još jednoga Ivana, nadbiskupa Šarića s kojim je posebno prijateljevao. Kada su ga upitali zašto 

tako rado ide u Sarajevo razgovarati s nadbiskupom Šarićem, odgovorio je: «Zato, jer 

nadbiskup voli Euharistiju, Prečistu Gospu i Orlovstvo».  

Danas, nakon 75. godina od njegova odlaska u Vječnost imamo knjige i knjige 

zahvaljujući postulatoru koji je puno toga iskopao i složio. (...) Ivan Merz je na svoj način 

most preko Save. U Banjoj Luci je rođen, u Zagrebu umro, evo ga ovdje čeka uskrsnuće. 

22. lipnja ove godine Papa dolazi u njegov rodni grad da ga proglasi blaženim. (...) 

Očekujem istinski da odgovorimo na taj poziv, da se okupimo u Banjoj Luci i zasvjedočimo 

nadahnuće novog blaženika za kojega reče blage uspomene, Kardinal Franjo Kuharić, da nam 

svima ima biti primjer i pravi uzor, i to biskupima, svećenicima, redovnicima, redovnicama, 

bogoslovima, novacima, a na poseban način vama laicima. 

Nek nas novi blaženik nadahne da se ostvarimo u svetosti u ovom vremenu koje nam je 

darovano. A u čemu se nadahnuti? Na poseban način nastojati steći onakvu ljubav prema Kristu 

kakvu je imao Ivan Merz. Kad sam ministrantima govorio o Ivanovom geslu «Katolička vjera 

je moje zvanje», zanimljivo je bilo da su me ta djeca brzo razumjela. Shvatila su što to znači 



72 

 

živjeti iz te vjere. To nam je nadahnuće. Krist je onaj koji osvaja moju nutrinu, moju savjest, 

moje srce, koji me zapravo ispunja.  

Posebno moramo naučiti od našeg budućeg blaženika Ivana jest  voljeti Crkvu; Crkvu 

koja ima glavu, i to vidljivu glavu - Papu. Mi Hrvati smo kroz povijest bili uvijek vjerni 

Svetome Ocu. Pa dajmo se nadahnuti na Ivanu Merzu što znači poštivati svoju kuću. To je 

majka Crkva. To je naša kuća.  
Od Ivana moramo naučiti što to znači žrtva. Naučimo od Ivana Merza što to znači živjeti 

svoju katoličku vjeru! Znači križ prigrliti. Ta to je kroz svu povijest nas označavalo! I danas, 

ako želimo nešto uspjeti, stvarno nešto ostvariti, Krista prigrlimo, ali raspetoga pa ćemo u 

Kristu i uspjeti. Dragi naš Ivane Merz, koga ćemo uskoro radosno slaviti  i moliti kao blaženika, 

izmoli nam tu hrabrost za život, da se ne bojimo žrtve. Samo oni ljudi koji se ne boje žrtve, jesu 

pravi ljudi i mogu nešto u životu pravo ostvariti. Učimo tome ove mlade, učimo ih…  

Orle, nije tvoje po zemlji čeprkati! Ima li u nama orlovskog duha, duha za vrednote, za 

visine, za prave, istinske svetinje? Ako ima, Bože blagoslovi. Neka nam zaista bude katolička 

vjera životno zvanje, kao što je bila i našem skorašnjem blaženom Ivanu. Amen.“ 

  
 

Banja Luka, 10. svibnja 2003. 

Proslavljena 75. obljetnica rođendana za nebo u rodnoj župi Ivana Merza 
 

Danas je u župi Pohoda Bl. Dj. Marije u Banjoj Luci, rodnoj župi dra Ivana Merza 

svečanim misnim slavljem proslavljena 75. Obljetnica blažene smrti ovoga časnog sluge 

Božjega, koji je preminuo u Zagrebu upravo 10. svibnja 1928. 

Misno slavlje predvodio je mons. dr. Anto Orlovac, generalni vikar Banjolučke 

biskupije, uz suslavlje domaćeg župnika Zvonimira Matijevića i još dvojice susjednih 

svećenika. Pjevao je župni zbor pod ravnanjem s. Mirne Matić. 

Propovjednik je naglasio da se upravo intenzivno pripremamo na pohod Svetoga Oca 

Ivana Pavla II. Banjoj Luci i Ivanovu beatifikaciju. Ocrtavajući Ivanov lik, istaknuo je njegov 

zadivljujući rast u vjeri i svetosti, iako je «rođen od roditelja koji nisu bili gorljivi vjernici, 

odrastao u liberalnoj sredini koja nije pogodovala vjerskom životu, mladost proveo po 

europskim velegradovima, gdje mnogi izgube vjeru i moralno posrnu, a najbolje godine života 

proveo na ratištu,… a u samo 32 godine života sazrio je u vjeri i svetosti: postao je čovjek 

ozbiljne vjere, čovjek Crkve i crkvenosti, čovjek djelotvorne ljubavi prema bližnjemu, 

smatrajući da je svaki dan izgubljen, ako u njemu nije učinio nešto dobra bližnjemu»…. Iznio 

je neke značajke Ivanove duhovnosti, osobito njegovu ljubav prema Crkvi i Papinstvu, te 

hrvatskoj mladeži za koju je živio, bio joj uzor i prikazao za nju žrtvu svoga života. Ponosni 

smo što je poniknuo među nama, radujemo se njegovoj skoroj beatifikaciji, ali pozvani smo ga 

prije svega nasljedovati u svom vjerničkom životu, završio je propovjednik. (TABB) 

 

 

Banja Luka, 10. svibnja 2003. 

Stari lijes Ivana Merza u Banjoj Luci 
 

Banjalučka katedrala dobila je ove godine uoči Dana Ivana Merza (10. V.) i njegove 

skore beatifikacije dragocjenu relikviju od Bazilike Srca Isusova iz Zagreba i Postulature Ivana 

Merza: limeni lijesi Ivana Merza u kojem je naš skori blaženik počivao punih 50 godina. 

Prilikom ekshumacije njegovih posmrtnih ostataka i njihova prijenosa u Baziliku Srca Isusova 

Ivanovi posmrtni ostaci bili su premješteni u novi lijes, a dotadašnji lijes u kojem je naš Ivan 

počivao od svoga ukopa tj. 13. V. 1928 do ekshumacije 16. XII. 1977. sačuvan je bio sve do 
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danas. Nakon uspjele restauracije lijes je vraćen u prvotno stanje i sada će 

se kao dragocjena uspomena čuvati u kapeli u Banjalučkoj katedrali. U njega će uskoro biti 

položena i stvarna relikvija iz tijela Ivana Merza. 

 
 

Banja Luka, 16. svibnja 2003. 

Mons. Piero Marini, ravnatelj Papinskih liturgijskih slavlja u Banjoj Luci 
 

U Banjoj Luci se intenzivno priprema Drugi apostolski 

pohod Svetog Oca BiH i proglašenje blaženim Ivana Merza u 

Banjoj Luci, 22.lipnja o. g. Mons. Piero Marini, ravnatelj 

Papinskih liturgijskih slavlja boravio je u Banjoj Luci 15. i. 16. 

svibnja gdje je s odgovornima za liturgiju sa Svetim Ocem 

dogovorio sve potrebne detalje za pripravu sv. mise i beatifikacije. 

Nadbiskup Marini pohodio je i Petrićevac gdje je razgledao 

prostor održavanja slavlja beatifikacije i dao je svoje sugestije za dovršenje Papinog oltara i 

prostora za vjernike. Na susretu je bio nazočan i o. Božidar Nagy, postulator kauze za 

beatifikaciju Ivana Merza. Državni Organizacijski odbor, kojem je predsjedao dr. Dragan 

Čović, član predsjedništva BiH, zasjedao je u Banjoj Luci 16. svibnja. Istoga dana u 

prostorijama Biskupskog ordinarijata zasjedali su crkveni Koordinacijski i Organizacijski 

odbor pod predsjedanje mons. dr. Franje Komarice. 

 

 

Banja Luka, 16. svibnja 2003. 

Predsjednik Republike srpske o papinom dolasku  

i o beatifikaciji  Ivana Merza 
 

Izjava za medije g. Dragana Čavića predsjednika Republike srpske na konferenciji za 

tisak u Banjoj Luci 16. V. 2003. g. Nakon sastanka državnog odbora za organiziranje pohoda 

Pape Ivana Pavla II. BiH-u, te za beatifikaciju Ivana Merza, koji se održao u Banjoj Luci 16. 

svibnja 2003. g. predsjednik Republike srpske Dragan Čavić na konferenciji za tisak dao je za 

medije i za televiziju ovu izjavu: 

«Od institucija Republike srpske i od svih građana Republike srpske očekujem i 

pozivam da taj dan na pravi način i svečano bude u Republici srpskoj i doživljen i dočekan, i 

da iskoristimo priliku da pokažemo da u duhu novog vremena i u potrebi jedne relaksacije svih 

odnosa u regionu, da taj dan bude i manifestacija. I taj dan i svi dani ispred i poslije da budu 

manifestacija dobrih susjedskih i ljudskih odnosa.» Ovu je izjavu g. Dragana Čavića istoga dana 

prenijela u večernjem dnevniku Televizija BiH-a. 

 

 

Sarajevo-Banja Luka, 17. svibnja 2003. 

“Blaženi čista srca” – Poslanica biskupa BiH za papin dolazak  

i proglašenje Ivana Merza blaženim 
 

Četvorica Biskupa Bosne i Hercegovine uputili su 17. svibnja poslanicu cijeloj Crkrvi 

u BiH u povodu drugog pohoda pape Ivana Pavla II. Bosni i Hercegovini 22. lipnja tijekom 

kojeg će u Banjoj Luci proglasiti blaženim časnog Slugu Božjeg Ivana Merza. U poslanici pod 

naslovom “Blaženi čista srca”, koju biskupi upućuju, kako se ističe u poslanici, “na 75. 
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obljetnicu sretna rođenja za nebo našega novog blaženika”, ističe se kako će Merz biti prvi 

vjernik laik iz hrvatskog naroda koji će biti proglašen blaženim, odnosno deseti proglašeni 

blaženik ili svetac u Katoličkoj Crkvi u hrvatskom narodu. Biskup BiH ističu kako tim pismo 

žele lik budućeg blaženika staviti pred vjernike, osobito mlade! Ivan Merz doista ima što reći i 

pokazati i današnjim mladim članovima Kristove Crkve kako u našim biskupijama, tako i u 

cijeloj Europi!”, poručuju biskupi te nastavljaju: 

“Ivan će biti prvi blaženik u Bosni i Hercegovini. Ima li znakovitijega dara mladoj i 

krvlju natopljenoj zemlji koja se bori za svoju budućnost? Uvjereni smo da će joj Ivan svojim 

zagovorom pomoći da u njoj sretno, ravnopravno i u pravednu miru žive svi njezini narodi. 

Ivan će se Merz ubrojiti među najmlađe hrvatske Božje ugodnike. I kao takav bio je, jest i bit 

će u prvom redu uzor i zaštitnik mladeži. Eto nam putokaza i jamstva da i mladi mogu biti uzor 

ne samo svojim vršnjacima, nego i starijima. Ivana možemo smatrati zaštitnikom prosvjetnih 

radnika, kateheta i učitelja mladih, zaštitnikom pravnika i svih zakonodavaca”, pišu biskupi 

“Svojom originalnom porukom Ivan nadilazi granice i Bosne, Hercegovine i Hrvatske. 

Svojim podrijetlom, te svojom duhovnom i intelektualnom izobrazbom ujedinjuje u sebi razne 

elemente europskih naroda i kultura u skladnu cjelinu prožetu katoličkom vjerom. Ujedinjena 

Europa u jednoj osobi na kršćanskim temeljima i načelima! Njegova borba i ustrajnost na putu 

svetosti istinski je primjer svim generacijama, staležima i narodima. štoviše, izravan je dokaz 

da i ‘običan čovjek’ koji ne pripada duhovnom staležu, gdje god živio i rastao i kojoj god kulturi 

pripadao, može ostvariti svetost života ondje gdje živi i radi. Ivan je Merz poziv modernoj 

Europi da se vrati na svoje kršćanske stupove koji su je jedini kadri očuvati i vratiti joj drevno 

dostojanstvo: da se vrati Kristu kao svomu idealu”, kaže se u poslanici. “Ivanovo proglašenje 

blaženim providnosni je dar Neba naporima katoličkih biskupa iz osam Srednjoeuropskih 

zemalja da duhovno-pastoralnim programom ‘Katoličkog dana’. koji traje od svetkovine 

Uzašašća Gospodinova ove do iste svetkovine iduće godine, osvježi kršćanske korijene našega 

kontinenta i naglasi kako i za nas osmišljeni život leži u vjerodostojnom nasljedovanju Isusa 

Krista. Ivan je mladi, raspjevani i zaneseni prorok suvremenoga doba”, kaže se u poslanici u 

povodu papina pohoda BiH 22. lipnja biskup BiH koju su potpisali vrhbosanski nadbiskup i 

metropolit kardinal Vinko Puljić, predsjednik BK BiH banjolučki biskup Franjo Komarica, 

biskup mostarsko-duvanjski i administrator trebinjsko-mrkanski Ratko Perić te vrhbosanski 

pomoćni biskup Pero Sudar. 

 

 

Banja Luka, 21. svibnja 2003. 

Vatikansko izaslanstvo za pripremu papina pohoda ponovno u Banjoj Luci 
 

Izaslanstvo Svete Stolice, koje je predvodio mons. Renato Boccardo, voditelj protokola 

Državnog tajništva s posebnim ovlastima, posjetilo je u utorak 20. V. 2003. Banju Luku, gdje 

se provode intenzivne pripreme za drugi 

apostolski pohod Svetog Oca BiH i proglašenje 

blaženim Ivana Merza, 22. lipnja. Mons. 

Boccardo sastao se 20. svibnja s predsjednicima 

Pododbora državnoga Organizacijskog odbora, 

te s banjolučkim biskupom Franjom Komaricom 

i članovima Crkvenog organizacijskog odbora 

među kojima je bio i postulator Ivana Merza, o. 

Božidar Nagy. Predsjednici pododbora 

izvijestili su izaslanstvo Svete Stolice o svim 

poduzetim aktivnostima na pripremi Papina pohoda. Sudionici sjednice posjetili su prostor koji 

se priprema za misno slavlje sa Svetim Ocem na Petrićevcu, a dio vatikanskog izaslanstva 
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posjetio je zračnu luku u Mahovljanima. Mons. Boccardo izrazio je zadovoljstvo izvedenim 

poslovima jer, kako je rekao, oni dobro napreduju. Dodao je kako Papa žarko želi doći u Banju 

Luku i da se za to priprema molitvom i razmišljanjem. "Papa dolazi u prvom redu katolicima, 

ali također i drugima, pravoslavnima i muslimanima, jer svi smo učenici istoga Boga i pozvani 

smo živjeti u miru", izjavio je mons. Boccardo. Zahvalio je crkvenim i državnim 

predstavnicima na svemu što su dosad učinili pripremajući Papin apostolski pohod. 

U ime spriječenog dr. Dragana Čovića, člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog 

naroda i predsjednika državnog Organizacijskog odbora, sjednici je predsjedao g. Davor 

Čordaš. Predsjednici Pododbora izvijestili su delegaciju Svete Stolice o svim do sada poduzetim 

aktivnostima i tražili neka pojašnjenja za buduće korake 

G. Davor Čordaš je izrazio zadovoljstvo dinamikom dosadašnjih radova i nadu da će 

neke stvari biti dovršene prije planiranog roka. Delegacija je završila svoj posjet Banjoj Luci 

sastankom s članovima crkvenog odbora i predstavnicima službe sigurnosti. 

 

 

Zagreb,  21. svibnja 2003. 

Završeno vjeronaučno natjecanje “Život, djelo i misli Ivana Merza” 
 

U srijedu 21. svibnja završeno je u Zagrebu u dvorani Vijenac na Kaptolu vjeronuačno 

natjecanje o budućem hrvatskom blaženiku Ivanu Merz. Vjeroučenici osnovne škole Sunja, 

koje je pripremila vjeroučiteljica Gordana Brkanac, i vjeroučenici gimnazije A. G. Matoša iz 

Zaboka, pod vodstvom vjeroučitelja Ivana Miškulina, pobjednici su završnog nadbiskupijskog 

vjeronaučnog natjecanja “Život, djelo i misli Ivana Merza”, koje je održano u srijedu 21. svibnja 

u Zagrebu. Nagrada sretnim pobjednicima bit će boravak u Rimu u gostinjcu koji nosi ime 

našega budućeg blaženika dr. Ivana Merza. Svi ostali dobili su drugu nagradu, put u Banju Luku 

na proslavu proglašenja blaženim časnog sl. Božjega Ivana Merza. 

Pripremajući se za beatifikaciju Ivana Merza, na razini Zagrebačke nadbiskupije, 

Katehetski je ured u suradnji s Postulaturom za beatifikaciju Ivana Merza organizirao natjecanje 

”Ususret beatifikaciji”. Natjecanje je organizirano za vjeroučenike viših razreda osnovnih škola 

i za vjeroučenike srednjih škola. Prijavilo se ukupno 106 ekipa s po pet članova. Iz osnovnih se 

škola prijavilo 65 ekipa, a iz srednjih škola 41 ekipa. U srijedu 21. svibnja sastali su se 

pobjednici regionalnih natjecanja; 10 ekipa po pet članova za osnovnu školu i 8 ekipa po pet 

članova za srednju školu. Natjecanje je započelo ujutro molitvom i razmatranjem na grobu 

budućega blaženika Ivana Merza u bazilici Srca Isusova u Zagrebu, koje je predvodio dr. o. 

Božidar Nagy. Postulator je ukratko vjeroučenicima govorio o Bazilici Srca Isusova u kojuje 

Ivan Merz redovito dolazio na misu, pričest i gdje se često moli. Ona mu je s isusovcima koji 

su tada u njoj djelovali pomagala da se mogao uspinjati prema svetosti. Nakon toga je u 

Nadbiskupskome bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu započelo finalno natjecanje pod 

vodstvom predstojnika nadbiskupijskoga Katehetskog ureda dr. Josipa Jakšića. 

Natjecanje je imalo tri kruga. Prvi je krug bio pismeni test od 20 pitanja za svakog 

vjeroučenika po principu "zaokruži točan odgovor", tj. 100 pitanja po ekipi i bilo je moguće 

osvojiti 100 bodova. Testovi su se pisali pod šifrom koja označuje nešto iz života budućeg 

blaženika. Drugi krug su bile slagalice pod nazivom "Složi misao Ivana Merza", gdje su 

vjeroučenici dobili razlomljenu misao na papirima s označenom podcrtanom prvom riječi i 

posljednjom riječi s točkom, radi lakšeg snalaženja. U roku 3 minute ekipa je trebala složiti 

misao bez greške. Mjerilo se vrijeme i točnost i moguće je bilo osvojiti 10 bodova. 

Treći krug je bio najteži, a od vjeroučenika se tražilo da nadopune misao Ivana Merza u 

kojoj nedostaju tri posljednje riječi. Nadopunjavao ju je predstavnik ekipe ili njegov zamjenik. 

Ispravno riješen zadatak donosio je ponovno 10 bodova. Vjeroučenici su se za natjecanje 
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pripremali proučavajući građu koju je pripremila Postulatura u suradnji s Katehetskim uredom 

Zagrebačke nadbiskupije. 

 

 

Požega, 22. svibnja 2003. 

Tribina o Ivanu Merzu 

 

U četvrtak, 22. svibnja, na poziv generalnog vikara mons. Josipa Devčića u prostorijama 

Biskupije u Požegi održao je predavanje o Ivanu Merzu postulator za njegovu beatifikaciju o. 

Božidar Nagy. Predavanje je bilo popraćeno multimedijalnim slikama iz života našega budućeg 

blaženika. Predavač je istaknuo kako je Merz dolazio i u Požegu i tu je održao i jedno 

predavanje u ljetu 1924. g. za članove katoličkih organizacija pod naslovom: Duhovna obnova 

u liturgiji. To je predavanje Merz objavio kasnije i kao poseban članak u časopisu LUČ, br. 1, 

4. XI 1924. str.11 do 17. To je bio njegov magistralni članak o liturgiji. Upravo iz toga članka 

uzet je dio za drugo čitanje za časoslov budućeg blagdana novog blaženika. U diskusiji su se 

doznale i nove pojedinosti iz života Ivana Merza, kao npr. da je na svojim putovanjima Ivan 

Merz posjetio i Ogulin, što je posvjedočila jedna od nazočnih sudionica na predavanju čiji je 

otac prijateljevao s našim budućim blaženikom. Predavanje je otvorio i zaključio generalni 

vikar mons. Josip Devčić koji također vodi i župu Stražeman gdje je još 1981. g. dao ukrasiti 

župnu crkvu mozaicima na kojima je prikazan i naš budući blaženik Ivan Merz zajedno s bl. 

Kardinalom A. Stepincem. 

 

 

Požega, 29. svibnja 2003. 

Biskup Škvorčević poziva vjernike svoje biskupije  

na beatifikaciju Ivana Merza 
 

Prigodom Papina pohoda Hrvatskoj požeški biskup škovrčević uputio je vjernicima 

svoje biskupije poruku u kojoj spominje također i Papin pohod Banjoj Luci 22. lipnja kada će 

blaženim proglasiti Ivana Merza, te poziva na sudjelovanje vjernika i na toj misi, a poglavito 

onih prognanih iz Bosne. Stoga poziva svećenike, osobito Novljanskoga, Novogradiškog i 

Novokapelačkog dekanata, da na župnoj ili dekanatskoj razini spomenute nedjelje organiziraju 

što brojnije hodočašće u Banju Luku. “Iskazat ćemo tako svoju vjerničku blizinu i solidarnost 

s braćom i sestrama u Bosni i Hercegovini, posebno u Banja Luci, radovati se zajedno s njima 

našem novom blaženiku i posvjedočiti svoju zahvalnost Svetom Ocu i za taj čin”, ističe požeški 

biskup. 

 

 

Beograd, 2. lipnja 2003. 

Tribina o Ivanu Merzu u Beogradu 

 

U okviru duhovske molitvene osmine, koja se u beogradskim katoličkim župama 

održava pred blagdan Duhova, organizirana je u ponedjeljak, 2. lipnja, u župnoj crkvi sv. Petra 

u Beogradu tribina posvećena upoznavanju budućeg blaženika Ivana Merza. Tribina je bila, 

kako su to istaknuli organizatori, doprinos pripremi za njegovu beatifikaciju. 

Predavanje o Ivanu Merzu održao je postulator Merčeve kauze o. Božidar Nagy. Pater 

Nagy je i propovijedao na svetoj misi koju je predvodio beogradski nadbiskup Stanislav 

Hočevar. 
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Predavač je istaknuo glavne vidove duhovnosti budućeg blaženika. Premda u vremenu 

kad je živio još nije bilo izraženog ekumenizma, postulator je naglasio da će Ivan Merz kao 

blaženik sigurno uveliko pridonijeti u budućnosti zbližavanju i međusobnoj toleranciji naroda 

i država u kojim je živio i djelovao. Postulator Nagy citirao je uzoritog kardinala Vinka Puljića 

koji je Ivana Merza na proslavi 75. obljetnice smrti u Zagrebu, 10. svibnja ove godine, nazvao 

"mostom preko Save." 

 

 

Banja Luka, 4. lipnja 2003. 

Delegacija novinara Radio Vatikana posjetila Banja Luku 
 

Šesteročlana delegacija novinara Radio Vatikana posjetila je 4. lipnja Banja Luku radi 

upoznavanja s tijekom priprema za dolazak Svetog Oca Ivana Pavla II. Novinari Radio 

Vatikana, članovi različitih jezičnih redakcija, u pratnji banjalučkog biskupa Franje Komarice 

i postulatora o. Božidara Nagya, posjetili su Ordinarijat, katedralu, Petrićevac i Gimnaziju u 

Banjoj Luci. 

U Gimnaziji ih je primila ravnateljica Slavica Ivošević. Vatikanske novinare je posebno 

zanimalo kako se učenici škole koju je pohađao Ivan Merz pripremaju za svečanost beatifikacije 

budućeg blaženika. Također je postavljeno pitanje postoje li u školi programi koji promiču ideje 

suživota, pomirenja i tolerancije, na što im je potvrdno odgovoreno. 

Delegacija novinara Radio Vatikana iz Banja Luke je otputovala u Hrvatsku otkuda će 

izviješčivati o jubilarnom, stotom, apostolskom putovanju Svetog Oca. 

 

 

 

Banja Luka, 4. lipnja 2003. 

Predavanja o Merzu u Banjalučkoj gimnaziji 
 

U srijedu, 4. lipnja, kao pripravu za skoru beatifikaciju Ivana Merza, postulator o. 

Božidar Nagy održao je predavanja za učenike i profesore Banjalučke gimnazije. Ovu je 

Gimnaziju, nekadašnju realku, pohađao Ivan Merz od 1906.godine. U njoj je i maturirao 1914. 

godine. 

Postulator je u kratkim crtama prikazao Merčev život ilustriravši ga slideovima. Naveo 

je također izjave Merčevih tadašnjih školskih kolega Milana Jankovića i Ahmeta Kulenovića 

koji su Merza nazvali «idealom čestitosti i poštenja.» Posebno se zadržao na banjalučkom 

periodu njegova života koji je veoma zanimljiv, te je istaknuo činjenicu kako su profesori 

tadašnje Gimnazije, napose prof. Ljubomir Maraković, pridonijeli odgoju i formiranju ovoga 

mladog intelektualca. Kao proglašeni blaženik, naglasio je postulator, Merz će pronijeti slavu 

Banjalučke gimnazije po cijelom svijetu, na što trebaju biti ponosni svi sadašnji profesori i 

učenici. 

Sudionici predavanja na kraju su dobili informativni materijal za daljnje upoznavanje 

života i poruke poznatog polaznika njihove škole. 

O. Nagy se nakon predavanja zadržao u duljem razgovoru s ravnateljicom i profesorima 

Gimnazije. 
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Zagreb, 14. lipnja 2003. 

Nova knjiga: Suradnici u ostvarivanju Kraljevstva Kristova – Ivan Merz i 

Marica Stanković 
 

U iščekivanju skore beatifikacije časnoga sluge Božjega Ivana Merza, "Kršćanska 

sadašnjost" objavila je knjigu "Suradnici u ostvarivanju kraljevstva Kristova – Ivan Merz i 

Marica Stanković", a priredili su je fra Bonaventura Duda i Stella Tamhina. U uvodu knjige fra 

Bonaventura ističe kako su Ivan Merz i Marica Stanković "dvije orlovske duše koje su se 

ugradile u obnovu hrvatske katoličke misli i djela u prvoj polovici dvadesetog stoljeća. Životni 

tijek i iskustvo života im je svojevrsno, dijelom zajedničko, a Marica Stanković nadživjela je 

Ivana Merza gotovo za trideset godina, sa svim novim i težim iskustvima koja je onda ugradila 

i u svoju ustanovu pod nazivom Suradnice Krista Kralja". Temeljno polazište knjige je 

dopisivanje između Merza i Marice Stanković, a knjiga donosi i Maričino pisanje o Merzu 

nakon njegove smrti većinom za mjesečnik "Za vjeru i dom". Također se donose i njezini 

odlomci u ulozi Ivana Merza na utemeljenje Svjetovnoga instituta Suradnica Krista Kralja. 

"Mnogo je već stranica napisano o Ivanovoj katoličkoj intelektualnoj spremi, o 

njegovom proživljavanju liturgije, o njegovom papinskom duhu, o njegovoj revnosti u radu za 

ostvarenje kraljevstva Kristova u svijetu, o njegovom svestranom poznavanju Katoličke akcije, 

o njegovoj ljubavi prema bližnjemu, ali sve bi to malo značilo ili još bolje, svega toga ne bi 

bilo, bar ne u takvoj potpunosti i katoličkom sjaju, da Ivan Merz nije bio Božji čovjek, da njegov 

stav nije bio deocentričan, da nije u dubinama svoje duše nosio i posjedovao Boga na tako 

osobit i jedinstven način", napisala je o svjedočenju o Ivanu Merzu Marica Stanković, a 

objavljeno je u knjizi. Knjiga ima pet poglavlja. U prvome se donosi životopis Marice 

Stanković, te njezina izjava o svetosti Ivana Merza; u drugome je kronološki pregled dvaju 

života. Treće poglavlje je posvećeno uzajamnom dopisivanju od 1926. Do 1928, te pisanje 

Marice Stanković o Merzu od njegove smrti 1928. Do 1945. Peto poglavlje govori o prvome 

hrvatskome svjetovnom institutu – životnome djelu Ivana Merza i Marice Stanković. 

Ta je knjiga nastavak niza o životu, djelu i misli Marice Stanković koji je "Kršćanska 

sadašnjost" započela objavljivati u biblioteci "Metanoja". Prva je u nizu knjiga "Žene u 

evanđelju", zatim slijede "Pisma mladoj prijateljici", "Sudionici muke Kristove", "Adventska 

čežnja", te "Dođi, Duše radosti". Najnovija knjiga "Sudionici u ostvarivanju kraljevstva 

Kristova" objavljena je u biblioteci "Likovi", jer joj je težište na susretu i svjedočenjima Ivana 

Merza i Marice Stanković jednoga o drugome, a ne ulazi u analize i procjene povijesnih i 

crkvenih zbivanja. U uvodu u knjigu fra Bonaventura Duda podsjeća i na svetost života Marice 

Stanković, koja je u komunističko doba bila potisnuta u prisilnu šutnju, te smatra da zaslužuje 

da se povede razgovor a zatim kanonski proces o svetosti njezina života. (ika-ap/sv) 

 

 

Zagreb, 15. lipnja 2003. 

Ekshumacija i identifikacija tijela Ivana Merza prije beatifikacije 
 

U nazočnosti delegata Zagrebačkog nadbiskupa zagrebačkoga pomoćnog biskupa Jsipa 

Mrzljaka, promotora vjere dr. Zvonimira Kurečića i kancelara i bilježnika mons. Stjepana 

Večkovića započela je 13. Lipnja u Zagrebu rekognicija (identifikacija) tijela časnog sluge 

Božjeg Ivana Merza. Ivan Merz je pokopan u zagrebačkoj bazilici Srca Isusova u 

Palmotićevoj ulici. Početku identifikacije bili su nazočni postulator kauze o. Božidar Nagy, 

predstavnici uprave bazilike, svjedoci prve ekshumacije koja je izvršena 1977. godine i dva 

liječnika. Prema propisima Kongregacije za proglašenje svetim, prije beatifikacije se uvijek vrši 

rekognicija, identifikacija ili prepoznavanje, tijela budućeg blaženika. Grob je otvoren i tijelo 
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Ivana Merza je identificirano, a o. Nagy kazao je kako je, unatoč velikoj vlazi, 

Merčev skelet u potpunosti sačuvan. U ponedjeljak 16. lipnja, kada će se cijeli proces 

rekognicije završiti, uzet će se relikvije koje će se predati Svetom Ocu i biskupijama, a dio će 

biti sačuvan za buduće crkve koje će biti posvećene Ivanu Merzu. 

 

 

Zagreb, 17. lipnja 2003. 

Katolička odbojkaška liga “Ivan Merz” planira turnir na pijesku 
 

Katolička odbojkaška liga "Ivan Merz" planira turnir odbojke na pijesku sredinom 

kolovoza. "Želimo mladima dati ljetni sadržaj koji će ih razveseliti. Odbojka na pijesku 

doživljava svoju popularnost zbog svoje prektičnost s 3 igrača ali i atraktivnosti same igre. 

Vjerujemo da će to biti pravi hit i da ćemo započeti tradiciju koja će se svake godine 

nastavljati", rekao je Davor Seljan, jedan od organizatora Lige. Katolilčka odbojkaška liga svoja 

natjecanja završila je 31. svibnja. Prvakinje prve sezone su odbojkašice “Zaprešić Uniteda”. 

Drugo mjesto osvojila je ekipa Don Bosco I, a treće ekipa sv. Anutuna Padovanskog. Prema 

riječima organizatora nova sezona započet će 6. rujna. Prijave za novu sezonu traju do 22. lipnja 

i od 1. kolovoza. Prvi sastanak svih predstavnika ekipa predviđa se 2. rujna. Sve informacije 

mogu se dobiti na na broj 098/1946596. 

BEATIFIKACIJA IVANA MERZA 

 
Banja Luka, 22. lipnja 2003. 

Pozdravni govor biskupa Franje  Komarice pred Papom 
 

Prije samog početka misnog slavlja koje predvodi papa Ivan Pavao II. na Petričevcu u 

Banjoj Luci, banjaoučki biskup Franjo Komarica govoreći o beatifikaciji Ivana Merza izjavio 

je za IKA-u kako danas na žalost ne može govoriti o vjernicima laicima u toj mjesnoj Crkvi jer 

upravo ti najaktivni laici bili su prvi na udaru i protjerani iz Banja Luke i Banjolučke biskupije. 

"Zbog toga sam radostan što će se beatrifikacija Ivana Merza dogoditi baš u ovome gradu gdje 

su katolici proživjeli velike drame za vrijeme rata u poslijednjem desetljeću, i u svemu ovome 

vidim prst Božiji da Bog ne zaboravlja baš nikoga. Na taj način očekujem kroz proglašenje 

blaženim dr. Ivana Merza, rođenog Banjolučanina, jedan kvalitetniji zaokret odnosa svećenika 

i redovnika prema katoličkim laicima, kako u 

Banjolučkoj biskupiji i Vrhbosanskoj metropoliji, 

tako i u Hrvatskoj te u drugim državama Europe", 

rekao je biskup Komarica. On je pojasnio da je u tom 

kontekstu za vrijeme Srednjoeuropskog katoličkoga 

dana među predsjednicima biskupskih konferencija 

nastala ideja da Sveti Otac Ivana Merza stavi kao uzor 

za sve katoličke laike, posebno mlade u svih osam 

zemalja koje su uključene u proslavu toga dana. "To 

je znak da vrijeme katoličkih laika doista dolazi i da 

ga mi moramo prepoznati i prihvatiti", rekao je biskup Komarica. O povratku katolika u 

banjolučku biskupiju, biskup Komarica je istaknuo kako je krivnja za nepovratak katolika na 

onima koji su dopustili protjerivanje ljudi iz njihovih rodnih mjesta. To je po njegovom 

uvjerenju i saznanjima, sama međunarodna zajednica koja je dozvolila rat, a mogla ga je 

spriječiti. "Na međunarodnu zajednicu nadovezuju se i svi njihovi pijuni koji su ovdje odigrali 

jednu vrlo ružnu i prljavu igru na kraju 20. stoljeća provodeći etničko čišćenje. To su za mene 
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glavni krivci za nepovratak Hrvata i svih katolika", dodao je biskup banjalučki Franjo 

Komarica. Govoreći o pastirskom pohodu pape Ivana Pavla II. BiH i o ekumenizmu i suživotu, 

biskup Komarica ističe kako ekumenizam u Banjoj Luci, što se tiče Katoličke Crkve, nije tek u 

nastajanju, već tu postoji od davnih dana. No, ekumenizam podrazumjeva dvosmjerno kretanje 

a ne jednosmjerno. Najveći hendikep je to što Srpska Pravoslavna Crkva nije imala nešto poput 

Drugog vatikanskog sabora te nije imala dekret o ekumenizmu. Biskup Komarica je istaknuo 

kako će svi kršćani na području banjolučke biskupije kada budu bliže Kristu biti i bliži 

međusobno. Prije nekoliko mjeseci održan je zajednički susret bosanskohercegovačkih biskupa 

s episkopima SPC-a kada se između ostalog govorilo i o dolasku Svetoga Oca i gdje su članovi 

Pravoslavne crkve izrazili zadovoljstvo i radost što u BiH i Banja Luku dolazi jedan takav 

svjetski moralni autoritet. "što se pak tiče Islamske zajednice mogu za područje Banja Luke 

istaknuti malu zanimljivost da je banjolučki muftija Čamđić istaknuo zadovoljstvo i radost 

Papinim pohodom Banja Luci naglašavajući kako žele ugostiti katoličke goste. To je jedna mala 

sitnica Islamske zajednice koja pokazuje veliko srce brojnih muslimana u Banja Luci, jer oni 

sami kažu da pamte sva dobra djela koja su učinili katolici prema njima kada im je bilo pomoć 

bila najpotrebnija", dodao je biskup Komarica. 

Banjolučki biskup Franjo Komarica na početku misnoga slavlja u Petrićevcu pozdravio 

je nasljednika apostola Petra Ivana Pavla II, izražavajući radost zbog ponovnog dolaska Svetoga 

Oca u Bosnu i Hercegovinu, te ga pozdravio uime cijeloga episkopata i svih svećenika, 

redovništva, vjernika rimokatoličkoga i grkokatoličkog obreda, te svih hodočasnika. U govoru 

je spomenuo da su na misnome slavlju nazočni i predstavnici političkoga i kulturnog života 

Banja Luke i Bosne i Hercegovine, predstavnici drugih vjerskih zajednica, predstavnici 

međunarodne zajednice i dobročiniteljskih udruga iz cijeloga svijeta. Biskup Komarica je 

posebno istaknuo kako su se Crkvi u Bosni i Hercegovini posebno u sjećanje utisnule Papine 

riječi: "Niste napušteni. S vama smo. Bit ćemo s vama još više!" Također je podsjetio na 

nedavne tragične ratne sukobe. Istaknuvši kako je kršćanstvo na području Banja Luke nazočno 

još iz prvih stoljeća, biskup Komarica je rekao da je uz doba svoga rasta Crkva na tom prostoru 

doživljavala i dramatične trenutke, a vjernost Kristu životom su posvjedočili mnogi biskupi, 

svećenici, redovnici, redovnice i vjernici-laici. U posljednjih 60 godina ta je biskupija imala 

najviše žrtava među svećenicima i vjernicima od svih 

biskupija u hrvatskome narodu. No, Crkva nije uzvraćala 

zlom na zlo, nego se uporno trudila uzvratiti dobrom 

svima bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost te i 

onima od kojih je trpjela zlo, rekao je biskup Komarica, 

posvjedočivši kako se Katolička crkva u široj 

banjolučkoj regiji voljom ovozemaljskih moćnika nalazi 

pred potpunim istrebljenjem. Deseci tisuća katolika s 

područja Banjolučke biskupije i Vrhbosanske 

nadbiskupije, te ostalih krajeva Bosne i Hercegovine, još uvijek čekaju povratak u svoje župe i 

domove, a na područje Banjolučke biskupije vratilo se tek 3% katolika, istaknuo je biskup 

Komarica, dodajući kako je uvjeren da iskorjenjivanje katolika na tim prostorima nije volja ni 

Božja, ni volja Crkve. "Iako smo kao biskupija i metropolija teško ranjeni, i sada se trudimo 

činiti dobro svima, ustrajno radeći na pomirbi utemeljenoj na istini, na pravdi i na iskrenom 

oprostu, praštajući istodobno drugima njihova zlodjela i moleći druge za oproštenje zbog 

zlodjela počinjenih od pripadnika Katoličke crkve, sadašnjih i prijašnjih naraštaja, u ovim našim 

krajevima, koji su naša mila i jedina naša Domovina", rekao je biskup Komarica u pozdravnom 

govoru. Posvjedočio je kako katolici u Banja Luci i Bosni i Hercegovini žele biti dragocjena 

spojnica kršćanskoga Zapada i Istoka, pouzdani voditelji dijaloga između kršćana i muslimana, 

te vjerodostojni graditelji mira, a da bi se sve to moglo ostvariti potrebno je osigurati im 

opstanak na tim prostorima i život dostojan čovjeka 21. stoljeća. Izražavajući pripadnosti 
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zajedničkoj europskoj kući, biskup Komarica je izrazio i razočaranje što ta "Europa još uvijek 

u njima ne prepoznaje ljude i narode ravnopravne ostalim svojim žiteljima". Biskup Komarica 

zamolio je Svetoga Oca da bude glas "ovdašnjih obespravljenih ljudi i katolika i nekatolika" te 

da im "pomogne stati na vlastite noge i kao društvo i Crkva". Na kraju svoga pozdrava Svetome 

Ocu, biskup Komarica predstavio je mučenike i svjedoke vjere iz Banjolučke biskupije, te 

izrazio radost zbog beatifikacije Banjolučanina Ivana Merza. Na početku mise Papa je podsjetio 

da Isus Krist želi da vjernici budu svjetlost svijeta i sol zemlje, te izrazio radost što slavi 

euharistiju u Banjoj Luci i posjetio na lik Ivana Merza, koji će od sada biti uzor mladeži i primjer 

vjernicima-svjetovnjacima. Uz oko sedamdeset tisuća vjernika iz Bosne i Hercegovine, 

Hrvatske i drugih zemalja, na misi su nazočni i predstavnici vlade Republike Hrvatske dr. Goran 

Granić i Tomislav Vidošević, te veleposlanik RH u Sarajevu i generalni konzul u Banjoj Luci. 

 

 

Banja Luka, 22. lipnja 2003. 

Beatifikacija Ivana Merza 
 

Papa Ivan Pavao II. na svečanoj je misi na Petrićevcu u Banjoj Luci, 22. 

lipnja, blaženim proglasio slugu Božjega Ivana Merza. Molbu za proglašenje blaženim uputio 

je predsjednik HBK zagrebački nadbiskup Josip Bozanić, u čijoj je nadbiskupiji započeo proces 

za beatifikaciju. Zatim je banjolučki biskup Franjo Komarica pročitao životopis Ivana 

Merza. Nazočan je bio i postulator kauze o. Božidar Nagy. Nakon toga je papa Ivan Pavao II. 

izrekao svečanu formulu beatifikacije. Od sada se Ivan Merz smije nazivati blaženikom a 

spomendan njegove smrti se slavi 10. svibnja. Relikvije Ivana Merza prinijela je zatim 

suradnica Krista Kralja iz Zagreba Slavica Tuškan 

Nadbiskup Bozanić zahvalio Svetome Ocu uime svih katoličkih vjernika u Hrvatskoj i 

Bosni i Hercegovini, te banjolučkog biskupa Komarice, i svih biskupa u Hrvatskoj i Bosni i 

Hercegovini, za proglašenje blaženim hrvatskoga vjernika-laika Ivana Merza. 

 

 

Banja Luka, 22. lipnja 2003. 

Propovijed pape Ivana Pavla II. na misi beatifikacije Ivana Merza 

 
Nakon evanđelja na hrvatskome i ukrajinskome jeziku, Ivan Pavao II. održao je 

propovijed. "I vama, evo, ljubljeni sinovi i kćeri ove Crkve 

hodočasnice u Bosni i Hercegovini, dolazim raširenih ruku kako 

bih vas zagrlio i priopćio vam da zauzimate posebno mjesto u 

papinu srcu. Papa neprestano u molitvi prikazuje Gospodinu patnju, 

koja još uvijek otežava vaš hod naprijed, te se s vama zajedno nada 

i čeka bolje dane", rekao je Sveti Otac obraćajući se na početku 

propovijedi vjernicima okupljenima na misi beatifikacije na 

Petrićevcu. 

           Svoju je propovijed u Banjoj Luci papa Ivan Pavao II. 

započeo Isusovom tvrdnjom učenicima "Vi ste svjetlost svijeta", te 

istaknuo kako to "nije nekakav puki ćudoredni nagovor, nego 

tvrdnja, koja očituje neuništiv zahtjev što proizlazi iz primljenog 

krštenja". Podsjetivši kako su kršćani po krštenju ucijepljeni u 

Otajstvo Kristovo, Papa je sve pozvao na nasljedovanje Krista, 

sudjelovanje u životu Crkve i skrbi za bližnje. Pozdravljajući bosanskohercegovačke biskupe, 

te sve nazočne biskupe i kardinale i sve ostale vjernike, Sveti je Otac poseban pozdrav uputio 
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patrijarhu Pavlu i članovima Svete Sinode Srpske pravoslavne crkve riječima: "Novi polet, što 

ga je u novije doba zadobio naš put k uzajamnome razumijevanju, međusobnome poštivanju i 

bratskoj solidarnosti, razlog je radosti i nade za ovaj kraj", te vjernicima ostalih Crkava i 

vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Ivan Pavao II. pozdravio je predstavnike državnih 

vlasti, zahvalivši im se za sve što su učinili za ostvarenje njegova pohoda Banjoj Luci. 

"Iz ovoga grada, koji je tijekom povijesti obilježen patnjom i tolikom krvlju, molim 

Svemogućega Gospodina da bude milosrdan za krivnje počinjene protiv čovjeka, njegova 

dostojanstva i njegove slobode, pa i sa strane nekih sinova Katoličke crkve. Neka on u svima 

pobudi želju za uzajamnim oprostom. Jedino u ozračju istinske pomirbe spomen na tolike 

nevine žrtve i njihove patnje neće biti uzaludan i poticat će nas graditi nove odnose bratstva i 

razumijevanja", istaknuo je Sveti Otac . "Pravednik, posve uronjen u božansku svjetlost, postaje 

svojevrsna baklja, što svijetli i grije", posvjedočio je Ivan Pavao II, rekavši da je to poruka koju 

nudi lik novoga blaženika Ivana Merza. Govoreći o Merzu, Papa je rekao da se za njegov život 

može reći da je bio uspješan, ali to nije razlog što je uvršten u popis blaženika, nego je razlog 

tome njegov uspjeh pred Bogom. Poglavar Katoličke crkve posvjedočio je kako je Ivan Merz 

"u školi bogoslužja, koje je vrelo i vrhunac života Crkve, stasao do punine kršćanske zrelosti i 

postao je jedan od promicatelja bogoslužne obnove u svojoj domovini", a svoj je život "učinio 

trkom prema svetosti". 

Podsjetivši kako je Ime Merza za čitav jedan naraštaj mladih značilo raspored života i 

djelovanja, Papa je zaželio da tako bude i danas. "Vaša domovina i vaša Crkva, draga mladeži, 

doživjele su teške trenutke i sada valja raditi kako bi se život ponovno u potpunosti pokrenuo 

na svim područjima. Obraćam se zato svima vama te vas pozivam da se ne povlačite nazad, da 

ne popuštate pred napašću malodušnosti, nego da povećate pothvate kako bi Bosna i 

Hercegovina ponovno postala zemlja pomirbe, susreta i mira", rekao je Sveti Otac obraćajući 

se mladima, posebno upozorivši kako budućnost tih krajeva ovisi i o njima. "Ne tražite drugdje 

udobniji život, ne bježite od svoje odgovornosti čekajući da vam netko drugi riješi teškoće, 

nego zlo odlučno priječite snagom dobra". Vjernike je Papa pozvao da traže osobni susret s 

Kristom, te da im Evanđelje bude ono veliko mjerilo, koje će ravnati sklonostima i 

opredjeljenjima. "Postat ćete tako misionari djelima i riječima te ćete biti znak Božje ljubavi, 

vjerodostojni svjedoci milosrdne nazočnosti. Ne zaboravite: Ne užiže se svjetiljka da se stavi 

pod posudu", rekao je Sveti Otac, zaključujući propovijed molitvom da Bog Otac čuva srca i 

duh svih vjernika u Bosni i Hercegovini u spoznaji i ljubavi Boga i Sina njegova. 

 

 

Banja-Luka, 23. lipnja 2003. 

Postulator o. Božidar Nagy o beatifikaciji  I. Merza 

 

Svoju radost u povodu proglašenja blaženim Ivana Merza, prije samog euharistijskog 

slavlja na banjolučkom Petrićevcu 22. lipnja, nije krio o. Božidar Nagy, postulator Merčeve 

kauze, istaknuvši tom prigodom da je radostan i Bogu zahvalan što je dočekao i doživio da 

nakon 31 godine svoga rada dovede postupak za proglašenje Ivana Merza do kraja. Sada je tek 

obavljeno pola posla, jer druga polovica je priprema za njegovu kanonizaciju, što je glavni cilj, 

kazao je. Beatifikacija jest glavnina posla, ali uvijek je cilj kod svakog kandidata oltara da bude 

proglašen svetim, tj. da ga Papa postavi za uzor cijeloj Crkvi, napomenuo je. U 

svakom slučaju, izjavio je o. Božidar, to je velika stvar, jer Papa ne samo što je Ivana Merza 

proglasio blaženim, već je zbog njega došao u Banju Luku. To je nešto što se prije nekoliko 

godina nije moglo niti u snu pomišljati i slutiti, no, evo, čudo se dogodilo i može se pridodati 

drugim Merzovim čudesima, rekao je postulator Nagy te je istaknuo kako je Ivan Merz prvi 

laik Crkve u Hrvata koji je uzdignut na čast oltara, izrazivši vjeru da nije posljednji te 

napomenuvši da on otvara razdoblje za druge laike da se i za njih pokrene kauza. O. Božidar 
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ukazao je da imamo tolikih uzornih primjera koje bi trebalo iskopati iz naše prošlosti i 

sadašnjosti te da je potrebno o tome ozbiljno razmišljati, jer Papa uzdiže laike na oltar kako bi 

pokazao svijetu upravo to da je svetost moguće ostvariti u bilo kojem staležu. Svetost nije 

rezervirana samo za zaređene svećenike i redovnike, već je u svakom staležu i zanimanju 

moguće ostvariti ideal kršćanskog savršenstva i zbog toga Merčeva beatifikacija u našoj Crkvi 

imati će velikoga značenja, smatra o. Božidar. Govoreći o važnosti Merčeve beatifikacije za 

banjolučki kraj, o. Božidar istaknuo je da je to veliki melem na doživljenu ranu te da taj događaj 

za katolike iz banjolučke regije jest stvarno olakšanje i utjeha, a s druge strane, u mnogim 

srcima pobuditi će nadu za bolju budućnost, kako u onima koji su u Banjoj Luci ostali živjeti, 

tako i u onima koji možda razmišljaju o povratku u rodni kraj. Podsjetio je da je kardinal Puljić 

u prigodi obilježavanja Dana Ivana Merza u Zagrebu kazao da je Ivan Merz čovjek koji 

ujedinjuje i zbližava ljude koji su se razdvojili zbog ratnih prilika. Mislim da će se nakon ovog 

događaja lakše moći zbližiti ljude na ovim prostorima, zaključio je o. Božidar. 

 

 

Hamilton-Kanada, 23. lipnja 2003.  

O bl. Ivanu Merzu u Kanadi 
 

Poznati svećenik Vrhbosanske nadbiskupije, vlč. Đuro Zrakić, autor popularne knjige 

«Svi me vole samo tata ne» koja je doživjela brojna izdanja i prevedena je na nekoliko svjetskih 

jezika, boravio je u mjesecu lipnju u Kanadi i na sam dan beatifkacije bl. Ivana Merza 22. VI 

održao je duhovnu obnovu za mladež na hrvatskoj župi u Hamiltonu koju vodi vlč. Mihoković. 

Tema duhovne obnove bio je bl. Ivan Merz kao uzor mladih, a koji je upravo toga dana bio 

uzdignut na čast oltara. Govorio je o svjetlom liku toga mladog laika, apostola mladih te koja 

je njegova poruka za današnjeg mladog čovjeka kao i za sve ostale vjernike. Hrvatski su vjernici 

s pažnjom i zanimanjem slušali njegovo izlaganje. Duhovna je obnova završila sv. misom i 

nastavila se prijateljskim druženjem u prostorijama hrvatske župe. 

 

 

Zagreb, 23. lipnja 2003. 

Misa zahvalnica za proglašenje blaženim Ivana Merza 

 

Zagrebački nadbiskup Josip Bozanić predvodio je u ponedjeljak 23. lipnja misu 

zahvalnicu za proglašenje blaženim Ivana Merza u Bazilici Srca Isusova, gdje se nalazi njegov 

grob. Suslavili su banjolučki biskup Franjo Komarica, pomoćni biskupi Josip Mrzljak i Vlado 

Košić, postulator kauze o. Božidar Nagy i dvadesetak svećenika. Ivana Merza proglasio je 

blaženim papa Ivan Pavao II. na misnome slavlju koje je predvodio u nedjelju 22. lipnja u 

Banjoj Luci. Nadbiskup Bozanić u propovijedi je spomenuo da je još u djetinjstvu u rodnom 

Vrbniku slušao o posebnom profesoru na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, koji je 

bio uzor učenicima, gimnazijalcima. Ivan Merz umro je u Zagrebu 1928. godine, a sedamdeset 

pet godina nakon smrti došao je sam Sveti Otac u njegovu rodnu biskupiju i rodnu Banju Luku 

da ga proglasi blaženim, istaknuo je nadbiskup Bozanić. Podsjetio je da je u Zagrebu Merz živio 

posljednje godine života i svjedočio visoki stupanj kršćanskih kreposti, a u glavnom gradu 

Hrvatske je na poticaj zagrebačkog nadbiskupa kardinala Franje Šepera, trideset godina nakon 

Merčeve smrti, započeo proces za njegovo proglašenje blaženim. Spominjući da je na poticaj 

banjolučkog biskupa i sarajevskog nadbiskupa razmotrena mogućnost da Merz bude proglašen 

blaženim ne u gradu gdje je umro, nego gdje se rodio, nadbiskup Bozanić rekao je da hrvatski 

biskupi nisu mogli ne radovati se tome promišljanju, osobito ako se zna što su proživjeli Banja 

Luka, Banjolučka biskupija i cijela BiH posljednje desetljeće. Osvrnuvši se nedjeljno misno 
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slavlje u Banjoj Luci, tijekom kojega je papa Ivan Pavao II. proglasio blaženim Ivana Merza, 

nadbiskup je istaknuo da je u nepunih pet godina hrvatski narod dobio tri nova blaženika: 

Alojzija Stepinca, s. Mariju od Propetog Isusa Petković i sada Merza. Govoreći o Merzu koji 

svijetli pred nama kao čovjek, kršćanin koji je bio duboko uronjen u Boga u redovitom životu, 

spomenuo je da je Merz bio čovjek dnevne mise i euharistije te da se odgajao na svetoj liturgiji, 

pokazavši tako svojim primjerom da je misa najbolja škola za kršćanski život. Govoreći o 

Papinim pohodima, nadbiskup je poručio da je na nama da primimo i provedemo u život ono 

što nam je Sveti Otac poručio i kamo nas je usmjerio. Nakon mise, nadbiskup Bozanić 

blagoslovio je Merčevu sliku. 

 

 

Karlovac, 27. lipnja 2003. 

Izrađen i blagoslovljen prvi kip i novi mozaik blaženog Ivana Merza 

 
Na blagdan Srca Isusova 27. lipnja 2003. zagrebački pomoćni biskup Vlado Košić 

blagoslovio je za vrijeme svečanog misnog slavlja u župnoj crkvi Srca Isusova uz novi mozaik 

također i kip upravo proglašenog novog hrvatskog blaženika Ivana Merza. Kip bl. Ivana Merza 

izradila je u slavonskoj hrastovini kiparica Marija Rizvić. Kip je visok metar i trideset 

centimetara. Na slavlju posvete i proslave blagdana sudjelovalo je veliko mnoštvo vjernika iz 

karlovačkih župa. Uz već brojne postojeće umjetnine u raznim tehnikama (slike, reljefi, vitraji, 

biste) ovo je prvi puta da je lik bl. Ivana Merza izrađen kao kip u drvetu a koji će od sada resiti 

župnu crkvu Srca Isusova u Karlovcu. 

 

 

Požega, 29. lipnja 2003. 

Utemeljena prva župa bl. Ivana Merza 

 
Nakon upravnoga regionalnog preuređenja Požeške biskupije, uspostave arhiđakonata i 

dekanata prethodnih godina, požeški biskup dr. Antun Škvorčević utemeljio je tri nove župe, o 

čemu će dekreti biti pročitani vjernicima na koje se oni odnose 29. lipnja. U sjeverno-zapadnom 

dijelu Novske, odvajanjem od župe sv. Luke evanđeliste, utemeljena je župa bl. Alojzija 

Stepinca, u jugo-istočnom dijelu Daruvaru, odvajanjem od župe Presvetog Trojstva, utemeljena 

je župa sv. Antuna Padovanskog i u zapadnom dijelu Slatine, odvajanjem od župe sv. Josipa, 

utemeljena je župa bl. Ivana Merza, koja je utemeljena istoga dana kada je papa Ivan Pavao II. 

u Banjoj Luci proglasio blaženim Ivana Merza. Sve tri nove župe trebale bi pridonijeti 

primjerenijem pastoralnom djelovanju u gradovima Požeške biskupije koji su se u posljednje 

vrijeme brojčano povećali. Poznato je da je osamdesetih godina prošlog stoljeća kipar Ante 

Starčević izveo u crkvi Sv. Mihaela u Stražemanu mozaik na kojem su između ostalih hrvatskih 

velikana bili prikazani likovi Alojzija Stepinca i Ivana Merza. Župnik Josip Devčić i kipar Ante 

Starčević bili su optuženi zbog toga što se na mozaiku pojavio "osuđeni ratni zločinac" i 

"ustaški ideolog" te je mozaik bio premazan bojom. Očišćen je nakon demokratskih promjena 

u Hrvatskoj te su se likovi dvojice velikana ponovno pojavili. Papa Ivan Pavao II. upravo 

spomenutu dvojicu hrvatskih velikana proglasio je blaženima Alojzija Stepinca u Mariji 

Bistrici, 3. listopada 1998. godine, a Ivana Merza u Banja Luci 22. lipnja te im je javno pred 

cijelim svijetom potvrdio čast i dostojanstvo. Postavljajući ih za zaštitnike dviju novih župa, 

Požeška biskupija na neki način im se odužuje za one nepravde i laži, koje su im iz određenih 

krugova bile upućivane, a imale su svoj izraz i u progonu spomenutog mozaika. 
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Subotica, 29. lipnja 2003. 

Slika Ivana Merza u crkvi sv. Roka 
 
U subotičkoj župi sv. Roka svečano je 29. lipnja izložena na štovanje slika novoga 

blaženika Ivana Merza. Mladi Mepovci s ostalom mladeži te župe u svečanom ophodu unijeli 

su sliku u crkvu. Mladi su nosili veliku zastavu subotičke biskupije, koju su hodočasnici nosili 

u Banja Luku na Papinu misu i Ivanovu beatifikaciju, te barjak križarskog bratstva. Petar 

Gaković predao je župniku Andrija Anišiću sliku novoga blaženika poželjevši da Ivan Merz 

bude zaštitnik svih mladih u toj župi i svih Subotičana. Slika je za vrijeme mise bila stavljena 

na oltar a poslije je u svečanom ophodu prenesena na mjesto gdje će biti izložena. Slika novog 

blaženika postavljena ispod slike bl. Alojzija Stepinca i pred njom je župnik s mladima 

predmolio zbornu molitvu iz mise bl. Ivana Merza. Bio je to radosni događaj za vjernike ove 

župe a osobito za mlade koji su već niz godina molili za Ivanovo proglašenje blaženim i svečano 

slavili njegov dan. Sliku novog blaženika župi sv. Roka je darovao o. Božidar Nagy, postulator 

u kauzi Ivana Merza. Na izlazu iz crkve svi su dobili spomen sličice s likom novog blaženika. 

 

 

Blato, 13. srpnja 2003. 

Himna u čast bl. Merza izvedena i u Blatu na Korčuli 
 

Na nedjeljnome misnom slavlju 13. srpnja u župnoj crkvi Svih Svetih u Blatu pjevao je 

istaknuti hrvatski šansonjer Ivica Precl. U tijeku mise Ivica Percel izveo je pjesme koje je 

skladao na temelju tekstova don Luke Depola i dr. Tomislava Ivančića. Tom prigodom prvi put 

su izvedene himna bl. Ivanu Merzu i pjesma posvećena bl. Mariji Propetoga. Koncert je 

priređen u sklopu proslave beatifikacije dvoje novih hrvatskih blaženika i prvog blagdana bl. 

Marije Propetoga. 

 

 

Banja Luka, 16. srpnja 2003. 

Blaženi Ivan Merz program za katolički laikat u BiH - priopćenje za 

javnost sa zasjedanja Bk BiH 
 

Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine održala je svoje 28. redovno zasjedanje u 

Banjoj Luci od 16. do 18. srpnja. Sa zasjedanja upućeno je priopćenje za javnost u kojem je 

istaknuto kako su se biskupi s radosnom zahvalnošću osvrnuli na drugi pohod Svetog Oca Bosni 

i Hercegovini, kao najznačajniji crkveni događaj posljednjih godina. Papa je ohrabrio i pozvao 

vjernike katolike da, unatoč trpljenju i neizvjesnosti, ustraju u vjeri u Isusa Krista i privrženosti 

moralnim vrijednostima među kojima je i ljubav prema grudi i domovini po uzoru i zagovoru 

novoga blaženika Ivana Merza. Biskupi su posebno obradili lik bl. Ivana Merza i predlažu ga 

kao program za katolički laikat u BiH, posebno za mlade. Zaključili su da će s tim programom 

upoznati sve članove svojih biskupijskih zajednica. Biskupi su također razmatrali sudjelovanje 

Crkve u predviđenom programu Srednjoeuropskoga katoličkog dana u osam zemalja.  
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Zagvozd, 17. srpnja 2003. 

Priredba u čast bl. Ivanu Merzu 
 

Svečanim misnim slavljem i ophodom proslavljen je 16. srpnja blagdan zaštitnice župe 

u Zagvozdu. Uz velik broj svećenika tog dijela Imotske krajine te mjesnog župnika don Pavu 

Pavića, misno slavlje u župnoj crkvi Gospe od Karmela predvodio je don Mate Uzinić. Zagvozd 

je na Gospu od Karmela proslavio i Dan svoje općine, te je uoči blagdana, 15. srpnja, održana 

svečana sjednica Općinskog vijeća, a na sam blagdan na Trgu glumaca u središtu Zagvozda, 

održana je priredba u čast bl. Ivana Merza, pod nazivom “Orao opet uzlijeće” u režiji studenata 

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta iz Zagreba.  

 

 

Banja Luka, Kupres, 18. srpnja 2003. 

Bl. Ivan Merz na hodočaću Mladeži euharistijskog pokreta  

po svetištima u Bosni 
 

Hodočašćem Gospi Kondžilskoj u Komušinu u nedjelju 20. srpnja na blagdan sv. Ilije, 

zaštitnika Bosne, članovi Mladeži euharistijskog pokreta iz Osijeka i Subotice završili su svoje 

godišnje hodočašće koje je ove godine imalo za cilj bosanska svetišta. Protekle godine mladi 

MEP-a su u sklopu svoga ljetnog hodočašća pohodili deset marijanskih svetišta sjeverne 

Hrvatske. U sklopu svoga ovogodišnjeg višednevnog hodočašća obišli su četiri sveta mjesta 

Bosne. Najprije su pohodili Banju Luku, mjesto rođenja i beatifikacije novoga blaženika Ivana 

Merza. U katedralnoj crkvi sudjelovali su na misi bl. Ivana; uz oltar je bio povijesni križ koji je 

Papa predao mladima na misi beatifikacije te su ponovno u tijeku mise bile pročitane Papine 

riječi u prigodi predaje križa mladima, da ga kao znak vjere pronose svijetom. Nakon kratkoga 

i srdačnog susreta s domaćim biskupom Franjom Komaricom, krenuli su prema Kupresu na 

slavlje Katoličkog dana u BiH. Na večernjem bdjenju u novoj crkvi na Kupresu mladi MEP-a 

izveli su recital "Blaženi čista srca" posvećen novom blaženiku Ivanu Merzu, a sutradan su 

sudjelovali u središnjem misnom slavlju. Treća etapa njihova hodočašća bio je Travnik i grob 

Petra Barbarića, budućega hrvatskog blaženika gdje su i prenoćili i upoznali se s dugom i 

bogatom poviješću Travničke gimnazije. U nedjelju 20. srpnja na blagdan sv. Ilije, zaštitnike 

Bosne mladi MEP-a završili su svoje hodočašće pohodom Komušini, najvećem Gospinu 

svetištu Bosne, gdje su obavili marijanske pobožnosti. Za većinu sudionika toga hodočašća bilo 

je to veliko otkriće i doživljaj, pogotovo kad su se izbliza upoznali s mnogim stradanjima 

hrvatskih katolika čije su rane još uvijek otvorene i krvare zbog tolikih nepravdi koje su im 

nanesene tijekom posljednjeg rata, a čije se posljedice još uvijek mogu vidjeti na mnogim 

razorenim kućama i vjerskim zdanjima. Nakon što su slušali govore crkvenih pastira na 

Kupresu, svima je postalo jasno da se ne smije zaboraviti Crkva u Bosni i tamošnji hrvatski 

katolici i da im treba pomoći svatko prema svojim mogućnostima. 

 

 

Kupres, 19. srpnja 2003. 

Bl. Ivan Merz na proslavi Katoličkog dana BiH-a na Kupresu 
 

Novi hrvatski blaženik Ivan Merz kao veliki svjedok katoličke vjere, izrastao na tlu 

Bosne bio je dostojno prisutan na proslavi srednjoeuropskog Katoličkog dana za BiH koji se 

slavio na Kupresu 19. srpnja 2003.  
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Već u daljnjim pripremama za ovu manifestaciju njegov primjer ljubavi prema Papi i 

Crkvi bio je istaknut u prigodnim katehezama koje je izdala Vrhbosanska nadbiskupija; tako je 

cijela treća kateheza za 5. uskrsnu nedjelju bila posvećena bl. Ivanu Merzu pod naslovom 

«Zašto ljubim Katoličku Crkvu».  

Uvodnu riječ za Liturgijski vodič za slavlje Katoličkog dana napisao je predsjednik BK 

BiH biskup Franjo Komarica 10. srpnja 2003. Spominjući Papin pohod Banjoj Luci biskup 

Komarica piše: «Papin dar – prvi naš blaženik iz Bosne i Hercegovine, mladi dr. Ivan Merz – 

za sve nas, posebno za naše mlade, veliko je duhovno obogaćenje» U nastavku biskup Komarica 

citira Papine riječi prilikom predaje križa mladima na kraju mise beatifikacije: «Po primjeru 

blaženog Ivana Merza budite svjedoci ljepote kršćanskog bogoštovlja i svojim životom očitujte 

ono što ste u vjeri primili.» Svoju uvodnu riječ biskup Komarica zaključuje: «Zaufano molimo 

Isusa Krista da po zagovoru svoje Presvete Majke Marije i naših nebeskih zaštitnika sv. Ilije 

proroka, sv. Jurja i bl. Ivana Merza, blagoslovi nas, naš hrvatski rod i cijelu našu domovinu 

Bosnu i Hercegovinu i cijelu Europu.»  

U petak, 18. srpnja, uoči velikog središnjeg slavlja na Kupresu, bilo je organizirano 

bdijenje u kripti velike crkve koja je još u gradnji. Na bdijenju su uz mlade Frame iz Livna 

nastupili članovi Mladeži euharistijskog pokreta iz Osijeka i Subotice koji su na kraju bdijenja 

nakon blagoslova s presvetim izveli himnu u čast bl. Ivanu Merzu i recital «Blaženi čista srca» 

od prof. Đurđice Vitković sastavljen iz najljepših misli bl. Merza. Svečano misno slavlje u 

subotu 19. srpnja započelo je svjedočenjem petero laika o svojoj vjeri. Jedan od njih, Branislav 

Bošnjak, posebno je naglasio kako mu je čitanje biografije bl. Ivana Merza puno pomoglo u 

njegovu hodu vjere i približavanju Bogu. Evo njegovih riječi kako su objavljene Katoličkom 

tjedniku br. 30, od 27.VII.2003., str. 12: «Knjige koje su me tih godina nadahnjivale bile su 

prava pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji i životopis hrvatskog orla Ivana Merza.»  Na 

početku misnog slavlja biskup Komarica kao predsjednik BK BiH pozdravljajući sve nazočne 

spomenuo je beatifikaciju novoga blaženika, a u kanonu mise ga je spomenuo s drugim 

zaštitnicima BiH-a.  

Za vrijeme sv. mise pjevao se pripjev iz mise beatifikacije bl. Ivana Merza; bila je to 

uglazbljena jedna od njegovih najljepših misli: «Katolička vjera, naša sveta vjera, životno je 

zvanje moje!»  

Na kraju sv. mise slovenski biskup Uran zazvao je Božju pomoć i blagoslov za Crkvu u 

BiH također i po zagovoru blaženog Ivana Merza. U slavlju Katoličkog dana BiH na Kupresu 

sudjelovala je i Mladež euharistijskog pokreta iz Osijeka i Subotice koji su za ovu prigodu dali 

izraditi majce s likom bl. Ivana Merza i datumima njegove beatifikacije i Katoličkog dana, a na 

leđima je bila napisana blaženikova misao «Katolička je vjera moje životno zvanje». 

 

 

Sunja, 22. srpnja 2003. 

Crkveni god u Sunji proslavljen u znaku beatifikacije Ivana Merza 
 

Blagdan sv. Marije Magdalene, titulara župe i grada Sunje, na poseban je način 

proslavljen 22. srpnja 2003. u ovoj župi koja je primila i smjestila brojne izbjeglice iz bosanske 

Posavine. Na poziv upravitelja župe vlč. Bože Pinjuha, svećenika banjalučke biskupije, glavno 

misno slavlje župske zaštitnice u koncelebraciji s desetak svećenika predvodio je o. Božidar 

Nagy, postulator bl. Ivana Merza. Povezujući sv. Mariju Magdalenu kao svjedoka Kristova 

uskrsnuća sa životom drugih svetaca, posebno novim hrvatskim blaženikom koji je također bio 

svjedok i apostol živoga Isusa Krista, o. Nagy je istaknuo kako je Sunja na poseban način 

pridonijela dovršetku postupka beatifikacije bl. Ivana Merza koja se zbila točno prije mjesec 

dana 22. lipnja u Banjoj Luci. U Sunji je rođena i živjela uzornim kršćanskim životom Anica 

Ercegović, čije je čudesno ozdravljenje od neizlječive teške bolesti po zagovoru bl. Ivana Merza 
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potvrđeno i prihvaćeno u Vatikanu čime je omogućena beatifikacija bl. Merza. Anica Ercegović 

umrla je 1987. god. u 82. života nakon što je 57 godina proživjela u punom zdravlju poslije 

čudesnog ozdravljenja na grobu Ivana Merza, S njezinom rodbinom dogovoreno je da će joj se 

podići dostojan spomenik, a u crkvi će se jednim napisom također obilježiti ovaj povijesni 

događaj važan za uzdignuće na oltar novoga blaženika. Dodajmo ovome da je na ovogodišnjem 

natjecanju Zagrebačke nadbiskupije o životu, djelu i mislima bl. Ivana Merza jedna od dvije 

pobjedničke ekipe bila iz Sunje koja je pod vodstvom svoje vrijedne vjeroučiteljice Gordane 

Brkanac osvojila prvo mjesto u kategoriji osnovne škole i dobila nagradno putovanje-hodočašće 

u Rim koje su već obavili početkom srpnja ove godine. 

 

 

Buenos Aires, 24. srpnja 2003. 

U Argentini umro g. Marko Sinovčič povjernik postulature  

za Južnu Ameriku 
 

24. srpnja 2003. u Buenos Airesu u Argentini preminuo je Marko Sinovčić, istaknuti 

hrvatski rodoljub i katolik, veliki štovatelj bl. Ivana Merza. Rođen je u Novigradu na moru, 12. 

IV.1917. g. u težačkoj obitelji. Pučku školu polazio je u rodnom mjestu i u Svetom Roku u Lici, 

odakle mu je bila majka. Srednjoškolsku naobrazbu stekao je u Franjevačkoj klasičnoj 

gimnaziji u Sinju, skolastičku filozofiju u Franjevačkoj Visokoj bogoslovnoj školi u Makarskoj, 

a pravne znanosti studirao je u Zagrebu i Firenci. Veoma rano počeo je pisati. Surađivao je u 

mnogim prijeratnim katoličkim časopisima. U iseljeništvu, kamo je otišao nakon završetka rata, 

nastavio je spisateljskim radom. Godine 1953. pokrenuo je u Buenos Airesu vlastiti časopis 

«Hrvatska misao», koji je izlazio punih 17 godina. Poslije je bio urednik novina «Hrvatski 

narod», te časopisa «Rakovica» i «Republika Hrvatska». Objavio je nekoliko knjiga: 

Vježbenica španjolskog jezika (1948), NDH u svijetlu dokumenata (1950); zajedno sa 

suprugom 1965. objavljuje posebno vrijednu zbirku rodoljubne lirike «Trubljači slobode». 

Pokrenuo je i nakladnu kuću, koja je izdala tri knjige. Godine 1991. izašla mu je iz tiska knjiga 

«Hrvati u Argentini i njihov doprinos hrvatskoj kulturi». Za drugoga apostolskog putovanja 

Pape Ivana Pavla II u Argentinu bio je izvjestitelj hrvatskog programa Radio Vatikana. Obavlja 

dužnost povjerenika Postulature Ivana Merza za Južnu Ameriku. Kroz trinaest godina, od 1982. 

do 1994. objavljivao je mjesečnik «Orao zlatnih krila – List za promicanje štovanja Sluge 

Božjega Ivana Merza» i njime je puno pridonio za upoznavanje našega blaženika među 

Hrvatima u Južnoj Americi. Veoma se radovao proglašenju blaženim Ivana Merza što je i 

dočekao. Postulatura mu zahvaljuje za sve što je učinio za našeg bl. Ivana Merza koji mu se 

sigurno u vječnosti odužio za uloženi trud i zauzimanje na promicanju njegova štovanja. 

 

 

Bistrinci kraj Valpova, 26. srpnja 2003. 

Bl. Merz na proštenju sv. Ane u Bistrincima 
 

Filijala župe sv. Josipa Radnika u Belišću već više od 2 stoljeća ima svoje hodočasničko 

svetište sv. Ane na Dravi u Bistrincima. Na blagdanskim jutarnjim misama okupilo se mnoštvo 

hodočasnika i domaćih vjernika. Fra Milan Šokčević, franjevac trećoredac, 26. srpnja 

predvodio je i središnje euharistijsko slavlje i u propovijedi se osvrnuo na likove naših novih 

blaženika te ženama istaknuo kao primjer za nasljedovanje u ovom vremenu bl. Mariju od 

Propetog, a muževima i mladićima bl. Ivana Merza. Osvrćući se i na sjajne likove sv. Anu i 

Joakima, pozvao je još jednom da obitelj bude Crkva u malom, a roditelje da budu hrabri 

odgojitelji svoje djece na kojma ostaje budućnost Crkve i naroda. 
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Donja Zelina, 27. srpnja 2003. 

Upoznavanje novoga blaženika 
 

Na poziv župnika iz Donje Zeline vlč. Hinka Goričaneca postulator bl. Ivana Merza o. 

B. Nagy pohodio je tu župu u nedjelju 27. srpnja za proštenje sv. Ane. Župnik je želio svoje 

župljane i ostale proštenjare upoznati s likom novo proglašenog blaženika. Postulator o.Božidar 

Nagy predvodio je svetu misu i održao prigodnu propovijed o bl. Ivanu Merzu. Za tu prigodu 

vjernicima su bili podijeljeni i ponuđeni mnogi materijali, sličice i knjige o blaženom Ivanu.  

 

 

Gotenborg, 31. srpnja 2003. 

Bl. Ivan Merz na Svjetskome esperantskom kongresu 

 

Na Svjetskome esperantskom kongresu 31. srpnja u Goteborgu predstavljena su različita 

kršćanska izdanja, među kojima i informativna građa o tri hrvatska blaženika - kardinalu 

Alojziju Stepincu, Mariji od Propetog Isusa Petković te Ivanu Merzu. Posjetitelji su mogli i 

pogledati film o 15. Ekumenskome esperantskom kongresu koji je prije dvije godine održan u 

Zagrebu. Za sve to je zaslužna Marija Belošević, promicateljica esperanta u Hrvatskoj koja je 

na tome kongresu sudjelovala i kao predstavnik Međunarodne udruge katolika esperantista. 

 

 

Banja Luka – Rim, 2. kolovoza 2003. 

Putovanje profesora i učenika Banjalučke gimnazije u Rim 

 

U subotu, 2. kolovoza završilo je šestodnevno putovanje profesora i učenika Banjalučke 

gimnazije u Rim koje je započelo još 28. srpnja. Na putovanju je sudjelovalo 40 profesora i 60 

učenika viših razreda ove gimnazije zajedno s ravnateljicom prof. Slavicom Ivošević. Većina 

sudionika putovanja bili su nekatolici. Povod njihova putovanja bio je posjet Rimu i susret s 

Papom Ivanom Pavlom II. kojemu su, sudjelujući na generalnoj audijenciji u Castel Gandolfu 

u srijedu 29. srpnja, zahvalili za njegov pohod Banjoj Luci i za proglašenje blaženim učenika 

njihove gimnazije bl. Ivana Merza. Ravnateljica i učenik Slavko Jandrić predali su na kraju 

audijencije osobno Svetom Ocu darove-dvije slike: ikonu Bogorodice, i sliku banjalučke crkve 

Svetog Spasa. Urednica religijskog programa na Banjalučkoj televiziji, Žana Vukosavljević, 

koja je također sudjelovala na ovom putovanju osobno je uručila Papi videokazetu svojih veoma 

uspjelih emisija o Svetom Ocu i o bl. Ivanu Merzu koje su bile prikazane na televiziji Republike 

Srpske uoči Papinog dolaska u Banja Luku. Na generalnoj audijenciji Sveti Otac je pozdravio 

profesore i učenike ovim riječima: 

"Dragi profesori i učenici banjolučke gimnazije, srdačno vas pozdravljam. Dobro došli! 

Čuvajući u srcu predivne uspomene sa svojega nedavnog pastirskog pohoda Banjolučkoj 

biskupiji, za vrijeme kojega sam proglasio blaženim vašega velikog sugrađanina Ivana Merza, 

koji je osam godina pohađao vašu gimnaziju, sve vas preporučam njegovu zagovoru da vam 

pomogne u odabiru istinskih ljudskih i vjerskih vrijednosti kako bi mogli izgrađivati društvo 

utemeljeno na istini, pravdi i poštivanju dostojanstva svakoga ljudskog bića. Na sve vas i na 

vašu domovinu Bosnu i Hercegovinu zazivam Božji blagoslov." 

Vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano od 31. VII. 2003. opširno je izvijestio o 

pohodu banjalučkih gimnazijalaca i njihovom susretu sa Svetim Ocem. Već na prvoj stranici 

donio je njihovu fotografiju susreta s Papom te opširan tekst  pod velikim naslovom: «Za 



90 

 

vrijeme generalne audijencije još jedan korak apostolskog putovanja u Banja Luku: Ivan Pavao 

II. susreće učenike gimnazije koju je pohađao bl. Ivan Merz.» 

Na kraju putovanja jedan otac koji je dočekao svoju kćerku, aludirajući na male teškoće 

u povratku (kvar na autobusu) rekao je: «Nema cijene da se vidi Rim!» Tj. sve se isplati 

podnijeti da se Rim sa svojim sadržajima može posjetiti i vidjeti. Ovo putovanje banjalučkih 

gimnazijalaca i njihovih profesora pomogla je organizirati također i Postulatura bl. Ivana 

Merza, a pratio ih je i bio im vodič postulator o. Božidar Nagy zajedno sa vjeroučiteljicom 

Martinom Štivojević. 

 

 

Zagreb, 15. kolovoza 2003. 

Hrvatski biskupi zahvaljuju Svetom Ocu za nove blaženike 
 

Biskupi Hrvatske biskupske konferencije uputili su poziv svećenicima, redovnicima i 

redovnicama te vjernicima na nacionalno hodočašće u Rim od 6. do 9. studenoga ove godine. 

Bit će to, kako primjećuju biskupi, "prvo nacionalno hodočašće u novom tisućljeću i prvo otkad 

nam je Bog podario slobodu u samostalnoj i neovisnoj državi Hrvatskoj". Prema biskupima tri 

su najvažnija razloga za to hodočašće. Kao prvi razlog biskupi su izrazili uvjerenje "da svaki 

pripadnik našeg naroda, bez obzira na vjersko ili svjetonazorsko opredjeljenje, osjeća duboku 

zahvalnost prema Svetom Ocu koji nam je tijekom svog pontifikata na mnogo načina pokazao 

svoju privrženost i ljubav". "Posebno smo to osjetili početkom devedesetih godina kad je svojim 

ugledom i autoritetom snažno podupro našu tešku borbu za slobodu i međunarodno priznanje. 

Tu su potom tri Papina pastirska pohoda Crkvi Domovini "koji su nam, kad je bilo najteže, 

donijeli potrebno ohrabrenje ali i pravo usmjerenje u izgradnji naše narodne budućnosti kad 

nam je bilo najpotrebnije". U trajnom spomenu vjernika i naroda ostat će sveci i blaženici koje 

je Ivan Pavao II. uzdignuo na čast oltara: sv. Leopold Bogdan Mandić i sv. Marko Križevčani 

te bl. Alojzije Stepinac, bl. Marija Propetoga Petković i bl. Ivan Merz. Sve to potiče na osjećaje 

zahvalnosti prema Svetom Ocu, ističu biskupi koji izražavaju nadu da će se mnogi uključiti u 

to zahvalno nacionalno hodočašće. 

Kao drugi važni razlog organiziranja nacionalnoga hodočašća u Rim biskupi navode 

dvadeset i petu obljetnicu papinske službe Svetoga Oca. I kao treći važan povod za to hodočašće 

biskupi ističu potrebu učvršćenja vjere, crkvenoga i narodnog zajedništva. "Pođimo stoga, 

braćo i sestre, u Rim, na grobove apostolskih prvaka i kršćanskih mučenika čija vjera i vjernost 

svijetle i danas svima koji iskreno traže smisao i istinu! Pođimo zahvaliti i čestitati srebrni 

jubilej papinstva Petru naših dana, našem velikom i dragom prijatelju! Dođimo k njemu da nas 

ponovno pouči i ohrabri, kako bi naši koraci u budućnost postali čvršći i sigurniji!»  

 

 

Davor, 24. kolovoza 2003. 

Udruga «Dr. Ivan Merz» suorganizator spomena  

na progon Hrvata iz banjolučkog kraja 

 
U prigodi osme obljetnice progona Hrvata iz banjolučkog kraja i prijelaza u Davoru 

preko Save u Hrvatsku, župni ured Davor i Humanitarna udruga izbjeglih i raseljenih Hrvata 

Bosne i Hercegovine "Dr. Ivan Merz" na čelu s Ružom Vidović, priredili su u Davoru 24. 

kolovoza spomen na taj događaj. Udruga «Dr. Ivan Merz» ima svoje sjedište u Starom 

Petrovom Selu. Sudjelovali su predstavnici prognanih banjolučkih Hrvata iz različitih dijelova 

Hrvatske.  Središnji dio spomena bilo je euharistijsko slavlje, koje je na otvorenom uz spomen-
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križ, kojeg su protekle godine pokraj župne crkve u Davoru postavili prognani Banjolučani, 

predvodio požeški biskup Antun Škvorčević. 

Biskup Škvorčević u svojoj homiliji naglasio je da se događaji prošlosti ne smiju 

zaboraviti, ali je potrebno očistiti ih od onoga što iz njih i danas djeluje kao negativnost i 

poniženje te ih se spominjati i pamtiti u slobodi duha. Biskup je upozorio kako je fizički prijelaz 

brojnih Banjolučana preko rijeke Save prije osam godina bio njihovo oslobođenje od progona. 

No, ukoliko je u nekima od njih ostalo prisutno raspoloženje mržnje ili osvete, ustvrdio je da 

su još uvijek zarobljenici zla, ljudi razorenog dostojanstva i oduzete slobode, ponašaju se po 

diktatu progonitelja i ostaju nadalje njihove žrtve. Pozvao ih je da vjeruju Bogu i praštanjem 

prijeđu iz neslobode u slobodu, iz poniženosti u dostojanstvo, iz smrti u život. Osim toga, 

podsjetio je na plemenitost ispruženih ruku i otvorenost srca stanovnika Davora, koji su u 

trenutku progona svojim prihvaćanjem i ljubavlju posvjedočili da je prognanički fizički prijelaz 

preko Save popraćen i jednim dubljim prijelazom iz mržnje koja ih prognala, prema ljubavi 

koja ih je prihvatila i naglasio da su tako u najtežem trenutku poniženosti postali dionici Isusove 

pashe, prijelaza iz smrti u život.  

 

 

Okučani, 29. kolovoza 2003. 

Kripta nove župne crkve u Okučanima pod zaštitom  

bl. Ivana Merza  i bl. Marije Petković 
 

Misom u župnoj crkvi Sv. Vida u Okučanima su 29. kolovoza, na blagdan Mučeništva 

sv. Ivana Krstitelja, započeli sadržaji ovogodišnjega, drugog po redu, susreta povratničkih 

folklornih skupina RH "Okučani 2003." pod geslom "Obnovimo baštinu". Na blagdan 

Mučeništva sv. Ivana Krstitelja započela je i devetnica u čast posvete okučanske župne crkve 

koju će obaviti 7. rujna požeški biskup. Antun Škvorčević. Župnik fra Božidar Blažević, 

istaknuo je da će kripta župne crkve u Okučanima biti pod zaštitom novih hrvatskih blaženika 

Marije Propetog Petković i dr. Ivana Merza, a namijenjena za sva vjerska, karitativna i kulturna 

događanja u župi i općini.Također je 29. kolovoza postulator za proglašenje dr. Ivana Merza 

svetim o. Božidar Nagy predao fra Božidaru 4 relikvijara s moćima blaženika koje će biti 

ugrađene u oltar okučanske župne crkve.  

 

 

Bologna, 29. kolovoza 2003. 

Talijanski časopis “Il Regno” O papinom pohodu Hrvatskoj i BiH  
 

Talijanski polumjesečnik “Il Regno”, kojega izdaju dehonijanci iz Bologne, objavio je 

u svome broju za mjesec srpanj u cijelosti Papine govore izrečene u tijeku pohoda Hrvatskoj 

održane u Dubrovniku, Osijeku, Rijeci i Zadru te Papin osvrt na to njegovo 100. apostolsko 

putovanje u tijeku opće audijencije, nakon povratka iz Hrvatske. U istom broju časopisa nalazi 

se i propovijed prigodom proglašenja blaženim Ivana Merza u Banjoj Luci, Papin govor na 

dolasku u zračnu luku te pastirsko pismo “Blaženi čista srca”, koje su biskupi Bosne i 

Hercegovine objavili 10. svibnja ove godine. 
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Banja Luka, 29. kolovoza 2003.  

Bl. Ivan Merz na Petim redovničkim danima u BiH «Lice i naličje 

dvostrukog života novog hrvatskog blaženika!» 
 

U Franjevačkom samostanu Petrićevac kod Banje Luke održani su 29. i 30. kolovoza 

2003. Peti redovnički dani BiH na kojima je sudjelovalo oko 160 redovnika i redovnica. Među 

sudionicima su bili predsjednik Biskupske konferencije BiH banjolučki biskup Franjo 

Komarica, i Kardinal Vinko Puljić. Biskup Komarica, obraćajući se prisutnima, izrazio je radost 

što se ovogodišnji Redovnički dani BiH održavaju u Banjoj Luci, u gradu prvog blaženika iz 

BiH, blaženog Ivana Merza. Zahvalio je redovnicima i redovnicama za njihov mnogovrsni 

doprinos u Banjolučkoj biskupiji, ali i cijeloj metropoliji, i pozvao ih da otkrivaju i prihvaćaju 

svoju ulogu u Crkvi, te svima poželio plodan rad. Prvo predavanje na ovogodišnjem susretu 

održao je dr. fra Ante Vučković, profesor na KBF-u u Splitu. Govoreći na temu "Redovništvo 

i vrijeme". U nastavku susreta tajnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve iz Zagreba 

mr. Gordan Črpić govorio je na temu "Uloga i odgovornost redovništva u novim sociološkim 

okvirima". U subotu 30. kolovoza održana su tri predavanja na temu "Novi hrvatski blaženici i 

njihovo značenje za naše poslanje". Dr. Božidar Nagy, isusovac, postulator, predstavio je život 

blaženog Ivana Merza, S. Emila Barbarić predstavila je život i djelo blažene Marije Propetog 

Isusa Petković, koju je Papa proglasio blaženom u Dubrovniku 6. lipnja 2003. S. Marija Pavić 

ukratko je predstavila sv. Mariju de Mattias, utemeljiteljicu sestara Predragocjene krvi. 

Postulator o. Nagy govorio je o «licu i naličju dvostrukog života novog hrvatskog blaženika», 

a koji se sastojao u sljedećem: izvana Merz je bio laik i vršio je jedno sasvim laičko zanimanje 

– profesor jezika. Iznutra, što je okolini bilo skriveno na prvi pogled, bio je u stvari redovnik i 

to anonimni pripadnik jednog strogog kontemplativnog reda npr. trapista. Posvećivao je molitvi 

četiri sata dnevno kao laik! Vršio razne pokore, ozbiljno ostvarivao svetost. Sastavio si je 

pravilo života kojemu je ostao vjeran do smrti. U bolnicu na operaciju i u smrti ponio je sa 

sobom francusko latinski misal, koji je svakodnevno upotrebljavao i svoje odluke, tj. pravilo 

života. Ostavio nam je primjer divne vjernosti sve do kraja života Bogu i pozivu na svetost, 

naglasio je postulator o. B. Nagy.  

 

 

Zagreb, 2. rujna 2003. 

Katolička odbojkaška liga nosi naziv po bl. Ivanu Merzu 
 

Katolička malonogometna liga Bl. Alojzije Stepinac, Katolička odbojkaška liga Bl. Ivan 

Merz i Katolička košarkaška liga Bl. Augustin Kažotić iz Zagreba organiziraju ovosezonska 

sportska natjecanja u Zagrebačkoj nadbiskupiji od 20. rujna. 2003. Namjera organizatora je da 

se od nove sezone organiziraju lige u odbojci za djevojke i u košarci za muške i ženske sastave.  

 

 

Okučani, 2. rujna 2003. 

Najava donošenja relikvija bl. Ivana Merza za novu okučansku crkvu 
 

U župi sv. Vida u Okučanima u tijeku su pripreme za svečanost posvete župne crkve 7. 

rujna. U povodu toga je okučanski župnik fra Božidar Blažević u župnom uredu 4. rujna održao 

tiskovnu konferenciju, na kojoj je ukratko predstavio gradnju crkve, prikupljanje sredstava i 

predstojeće slavlje. Istaknuo je kako će svečanost započeti ophodom kroz mjesto u kojemu će 

se prvi put nositi moći novih hrvatskih blaženika dr. Ivana Merza i Marije Propetog Petković. 
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Moći dr. Ivana Merza bit će ugrađene u oltar župne crkve, a moći Marije od Propetog bit će 

ugrađene u krstionicu okučanske crkve, rad kipara Miroslava Župančića.  Stara crkva podignuta 

1906. u tijeku Domovinskog rata porušena je i spaljena od strane agresora 13. kolovoza 1991., 

a temeljni kamen za novu župnu crkvu blagoslovio je tadašnji zagrebački nadbiskup kardinal 

Franjo Kuharić 13. kolovoza 1995. godine. Gradnja je započela 4. listopada 1996. godine. 

Izgradnju crkve pomoglo je 2.000 dobročinitelja. 

 

 

Sarajevo, 4. rujna 2003. 

Bl. Ivan Merz na skupu Katoličke Akcije u Sarajevu 
 

Od 4. do 7. rujna 2003. godine u Sarajevu u organizaciji udruge Katoličke Akcije Rima 

i BiH održan je Treći Europski mediteranski susret "Za bratsku Europu". Na susretu je 

sudjelovala katolička mladež iz cijele Europe (Albanija, Italija, Austrija, Moldavia, Ukrajina, 

Rumunjska, Izrael, Poljska, Francuska itd.) i svijeta. Cilj rada ove udruge je biti kritička savjest 

građanskog društva ne ulazeći pri tom u prostor političkih snaga. U tom kontekstu ovaj susret 

je bio dobra priliku za dijalog o velikim životnim temama, te o izazovima suvremene kulture.  

U najavi ovog skupa za medije istaknuto je da je Katoličku Akciju kao sudjelovanje 

vjernika laika u hijerahijskom apostolatu Crkve pokrenuo Papa Pio XI. 1922.g. Bl. Ivan Merz, 

koji je u Papi gledao Kristova Namjesnika na zemlji, spremno se odazvao ovome Papinu pozivu 

i počeo je uvoditi načela Katoličke Akcije u Hrvatsku i u BiH. Istaknuto je crkveno obilježje 

Katoličke Akcije, koja prenosi Evanđelje jednostavnim riječima dnevnog života i govori o 

čovjekovom srcu.  Susret je započeo 4. rujna zazivom Duha Svetoga nakon čega su se 

sudionicima obratili predsjednik Biskupske konferencije BiH banjolučki biskup Franjo 

Komarica i vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Tema prvog dana skupa bila je 

"Problemi koji nas ujedinjavaju", dok se drugog dana 5. rujna govorilo o "Novosti Evanđelja u 

Europi trećeg milenija". Drugi radni dan skupa završen je zajedničkom večerom i 

upoznavanjem sudionika Trećega europskog mediteranskog susreta mladih.  Sudionici susreta 

održali su 5. rujna tiskovnu konferenciju u prostorijama Vrhbosanske katoličke bogoslovije. 

Biskup Komarica ukratko je predstavio djelovanja i zadaće Katoličke akcije, podsjetivši na 

Papine riječi u Banjoj Luci da se od mladih očekuje da sami izgrađuju svoju budućnost. 

Generalni asistent Katoličke akcije Italije mons. Francesco Lambiasi istaknuo je kako taj susret 

predstavlja korak naprijed u izgradnji Europe. Podsjetio je da vjernici trebaju tu i sada živjeti 

svoje kršćanstvo. "Boravkom u Sarajevu želimo prenijeti poruku mira svim narodima, a 

posebno onima koji nose ratne rane", poručio je mons. Lambiasi. Gospođa Beatriz Buzzetti 

Thomson rekla je da se prvi susret održao na Malti, drugi u Rumunjskoj, a treći u Sarajevu, što 

pokazuje jedinstvo Europe. Ideja je bratska Europa, što je i tema sarajevskog susreta. Istaknula 

je da je "želja laika izgrađivati jedinstvenu bratsku Europu, a Ivan Merz je primjer zauzetog 

kršćanina u izgradnji bratskijega i humanijeg svijeta".  

 

 

Zagreb, 6. rujna 2003. 

Umro o. Predrag Belić D. I.  

koji se cijeli život molio za beatifikaciju Ivana Merza 
 

O. Predrag Belić, isusovac bio je jedan od rijetkih donedavno živućih svjedoka koji je 

osobno poznavao bl. Ivana Merza. Umro je 6. rujna 2003. u Zagrebu u 85 godini života. Bio je 

profesor na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. O. Predrag rođen je u 

Đakovu 4. V. 1919. god. Gimnaziju s maturom završio je u Travniku 1938. Iste godine ušao je 
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u Družbu Isusovu. Još kao student druge godine teologije u Zagrebu, zamoljen napisao je 1946. 

godine okružnicu za svećenstvo zagrebačke nadbiskupije o pobožnosti Presvetom Srcu Isusovu 

koju je svete uspomene ondašnji nadbiskup Alojzije Stepinac dva mjeseca prije hapšenja u 

potpunosti usvojio, potpisao i poslao svojim svećenicima. U isusovačkom redu vršio je razne 

službe ali je najduže bio profesor na Filozofsko teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. 

Doktorirao je u Rimu na Papinskom istočnom institutu. Predavao je povijest Crkve, opću i 

nacionalnu, patrologiju, kršćansku arheologiju, ekumensku propedeutiku, liturgiku. Bio je 

veliki štovatelj Blažene Djevice Marije pa je svoju marijansku pobožnost proširio i na teološko-

znastveno područje. Bio je uzoran redovnik, iskrene pobožnosti, plemenite duše, spreman 

uvijek pomoći tko je od njega zatražio bilo kakvu uslugu. U posljednjim mjesecima života 

neposredno pred beatifikaciju Ivana Merza otkrio je kako se cijeli život svaki dan molio da Ivan 

Merz bude proglašen blaženim. Osobno ga je i poznavao, jer je blaženi Merz bio kućni prijatelj 

njegove obitelji koju je često pohađao u Đakovu. S njihovim ocem bl. Merz je zajedno studirao 

u Parizu. O. Predrag imao je 9 godina kad je bl. Merz umro. Napisao je o njemu lijepo 

svjedočanstvo koje je ušlo i u akte procesa Merzove beatifikacije.  

 

 

Okučani, 7. rujna 2003. 

Relikvije blaženog Ivana Merza u novoposvećenoj župnoj crkvi  

sv. Vida u Okučanima 
 

Požeški biskup Antun Škvorčević posvetio je 7. rujna novu župnu crkvu Sv. Vida u 

Okučanima koja je sagrađena zalaganjem dosadašnjeg okučanskog župnika fra Božidar 

Blažević, inače velikog štovatelja bl. Ivana Merza. Stara crkva srušena je nakon okupacije 

Okučana 1991. godine. Biskup Škvorčević prisjetio se teških ratnih stradanja kada su mnogi iz 

Bosne čamcima prelazili u Slavoniju, pri čemu je poručio da je potrebno izgrađivati nove 

prostore – prostore duha, te je zaželio da kroz novu crkvu bude prisutna Božja blizina koja liječi 

i preobražava čovjeka. Svečanost je započela ophodom kroz mjesto, u kojemu su nošene moći 

novih hrvatskih blaženika Ivana Merza i Marije Propetog Petković. Moći bl. Merza tijekom 

posvete crkve biskup Škvorčević ugradio je u oltar župne crkve, a moći bl. Marije od Propetog 

u krstionicu okučanske crkve, rad kipara Miroslava Župančića. Veliki oltar ove crkve jest u 

stvari papinski oltar. Ova župa ga je dala izraditi prije beatifikacije bl. Ivana Merza i poslala ga 

je u Banja Luku. Na tom oltaru Sveti Otac služio je misu beatifikacije bl. Ivana Merza. Nakon 

beatifikacije oltar je, prema prethodnom dogovoru prenesen u novu okučansku crkvu.  

Tijekom propovijedi biskup Škvorčević nekoliko je puta spomenuo bl. Ivana Merza i 

znakovitost da je upravo ovdje oltar s njegove beatifikacije i moći blaženika ugrađene u ovaj 

oltar.  

Na kraju misnog slavlja opraštajući se od svojih dosadašnjih župljana i azhvaljujući 

svim. fra Božo je među ostalim rekao kako se molio bl. Ivanu Merzu koji mu je pomogao da je 

nakon upsješnog rada u Okučanima mogao prihvatiti žrtvu odlaska na novu dužnost u Bugojno. 

Reako je to ovim riječima: «Nakon 12 godina boravka u Hrvatskoj idem tako blizu, a tako 

daleko ujedan novi izazov. Služiti Bogu i svom hrvatskom narodu. Kroz molitvu mi je šapnuo 

blaženi Ivan Merz: Idi! Rast i cvjetaj tamo gdje si posijan.»  

Ispod nove crkve izgrađena je velika dvorana za razne župske svečanosti i susrete. 

Dvorana je dobila ime po dvoje novih hrvatskih blaženika, bl. Ivana Merza i bl. Marije Petković 

na što podsjeća i veliki svijetleći natpis na ulazu u dvoranu.  
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Karlovac, 7. rujna 2003. 

Umro svećenik Josip Zidarić veliki štovatelj  bl. Ivana Merza 
 

Svećenik Zagrebačke nadbiskupije, župnik u karlovačkoj župi Presvetog Srca Isusova 

Josip Zidarić preminuo u nedjelju 7. rujna u Karlovcu u 50. godini života i 24. svećeništva. 

Josip Zidarić rođen je 3. veljače 1953. godine u Vukšincu Riječkom, župa Gornja Rijeka. Za 

svećenika Zagrebačke nadbiskupije zaređen je 24. lipnja 1979. godine. Dodijeljen je kroz 

narednu godinu na duhovnu ispomoć u župi Zagreb-Utrine. 1980. g. imenovan je kapelanom u 

Pitomači. Uz kapelanske obaveze 1984. povjerena mu je privremena uprava župe Turnašica. 

Godine 1985. imenovan je upraviteljem nove župe Presvetoga Srca Isusova u Karlovcu, gdje 

ga je i zatekla prerana smrt. Vlč. Zidarić spjevao je pjesmu u čast bl. Ivana Merza prije njegove 

beatifikacije koja je objavljena i u Glasu Koncila br.21, od 25. V. 2003. Dao je također izraditi 

drveni kip blaženika koji je postavljen u župnoj crkvi o čemu je također izvijestio Glas Koncila 

br. 29. od 20. VII. 2003. Kip je izradila kiparica Marija Rizvić. 

 

 

Bizovac, 12. rujna 2003. 

Bl. Ivan Merz na susretu mladih Valpovačkog dekanata 
 

U organizaciji bizovačkog župnog ureda sv. Mateja od 12. do 14. rujna održan je 

trodnevni susret mladih Valpovačkog dekanata. Prvog su dana pod nazivom "Veliča" u 

filijalnoj crkvi Pohođenja BDM u Samatovcima nastupili zborovi s područja župe i zbor 

Frame iz Belišća te gosti-slikari koji su govorili na temu "Slikar pred likom i osobom BDM". 

Drugoga dana, susret je nastavljen u filijalnoj crkvi Sv. Antuna Padovanskog u Cretu, pod 

nazivom "Na putu svetosti". Razgovaralo se o životu i djelu hrvatskih blaženika: Marije od 

Propetog, Ivana Merza i Alojzija Stepinca. Posljednjega dana 14. rujna u župnoj crkvi Sv. 

Mateja upriličen je scensko-glazbeni program pod nazivom "Evo dolazim" u podnaslovu "Od 

vapaja do hvalospjeva". Cilj susreta bio je ostvarivanje zajedništva među mladima, poticanje 

usmjerenosti prema vlastitoj župnoj zajednici i pronalaženje svoga mjesta u njoj, kao i obnova 

osobnog sakramentalnog života. 

 

 

Zagreb, 20. rujna 2003. 

Biskup Franjo Komarica u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu  

govorio o bl. Ivanu Merzu 
   

U Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji, na Šalati, nova je školska godina počela posebno 

svečano. U subotu, 20. rujna 2003. zaziv Duha Svetoga predvodio je biskup banjalučki, mons. 

Franjo Komarica. On se odazvao na poziv profesorskog zbora gimnazije, koji mu je upućen 

neposredno nakon beatifikacije novoga hrvatskog blaženika, dra Ivana Merza.  Kako je znano, 

tijekom svoga kratkog životnog i radnog vijeka Ivan Merz je bio profesor na Nadbiskupskoj 

klasičnoj gimnaziji. To su profesori i učenici s ponosom isticali na majicama i transparentima 

tijekom beatifikacije u Banja Luci. Želeći radost, ponos i zanos prenijeti u novu i sve buduće 

školske godine, pozvan je na Šalatu biskup Komarica. On je u svojoj propovijedi naglasio 

evenđeosku poruku o talentima i povezao je sa životom i naslijeđem bl. Ivana Merza. Biskup 

je istaknuo neke činjenice iz života Ivana Merza, te ponovio dijelove govora Sv. Oca u Banja 

Luci, prigodom beatifikacije. Također je predložio da gimnazija dobije ime po bl. Ivanu Merzu 

a da se u dvorištu postavi njegova bista.  Potaknuti dobrom koje Biskup Komarica čini oko 
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opstojnosti Hrvata katolika u Bosni i Hercegovini, profesori su odlučili među učenicima i 

roditeljima pokrenuti akciju prikupljanja knjiga pisanih hrvatskim jezikom, koje će biti predane 

na uporabu Caritasovoj knjižnici u Banja Luci. Mala, simbolična gesta na kraju misnog slavlja, 

uz navedeno, biskupa je ganula do suza. Darovana mu je već spomenuta majica, na kojoj je 

istaknut natpis: IVAN MERZ- NAŠ PROFESOR - NAŠ KOLEGA - NAŠ UZOR, koju on 

može s punim pravom ponijeti jer je bio učenik ove Nadbiskupske gimnazije i sjemeništarac 

Dječačkog sjemeništa na Šalati.  

 

 

Lištani, BIH,  26. rujna 2003. 

Biskup Perić o bl. Ivanu Merzu na Trećem seminaru za laike u BiH 
 

U Duhovno-pastoralnom centru Svetog Josipa u Lištanima kod Livna od 26. do 28. rujna 

ove godine Vijeće za laike pri Biskupskoj konferenciji Bosne i Hercegovine organiziralo je 

treći seminar za tridesetak katoličkih laika raznih zanimanje iz petnaestak župa od Trebinja do 

Banje Luke. Ovogodišnja je tema bila posvećena katoličkim laičkim udruženjima, ulozi 

katolika u političkom životu i blaženom Ivanu Merzu. Na dosadašnja dva seminara, održana 

2001. i 2002. godine, razgovaralo se o "Katoličkom laikatu u crkvenom nauku" te o "Kršćanskoj 

obitelji". I ovaj je seminar predvodio biskup Ratko Perić, predsjednik Vijeća za laike BK BiH. 

Sudionici su pratili predavanja Zorice Miloš, vjeroučiteljice iz Mostara, o katoličkim laičkim 

udruženjima, zatim Željka Raguža iz Stoca o katolicima u politici te Vlatka Međugorca, tajnika 

Vijeća, o blaženom Ivanu Merzu. Biskup Ratko Perić je u predavanju "Živjeti čista srca" izložio 

višestruke ljubavi bl. Ivana Merza: prema Crkvi, Presvetom Trojstvu, Euharistiji, Mariji, 

čistoći, kulturi, apostolatu. Nakon svih izlaganja povela se živa rasprava o pojedinim točkama 

s posebnim osvrtom na prilike u BiH. Seminar je, uz radni dio, imao osobito uporište u 

duhovnim sadržajima: euharistijskim slavljima, pokorničkom bogoslužju, klanjanju Presvetom 

i liturgijskim molitvama. Posljednjega dana, u nedjelju, članovi su seminara s vjernicima župe 

Lištani sudjelovali u zajedničkoj sv. misi u župnoj crkvi. 

 

 

Split, 3. listopad 2003. 

Nova knjiga o bl. Ivanu Merzu u izdanju „Verbuma“ 
 

U prostorijama nakladne kuće Verbum u Splitu mr. Petar Balta predstavio je na 

tiskovnoj konferenciji u petak 3. listopada tri nova izdanja te izdavačke kuće. Prva je knjiga 

Karla Keatinga "Što katolici doista vjeruju", druga Petera Kreefta "Kršćanstvo i druge religije". 

Treću knjigu pod naslovom "Glas Crkve o Ivanu Merzu" priredio je postulator o. Božidar Nagy, 

donoseći opsežnu dokumentaciju izjava, tekstova i propovijedi koje su crkveni velikodostojnici 

izrekli o blaženom Ivanu Merzu (1896-1928). Opsežna dokumentacija donesena u toj knjizi 

pridonijet će da se dodatno iznese na vidjelo život i osobnost novoga blaženika, koji je obilježio 

vjerski i društveni život u Hrvatskoj u svoje vrijeme svojim zauzetim i gorljivim apostolatom 

među studentima i hrvatskom katoličkom mladeži. U profesionalnom životu bio je priznat kao 

kulturni djelatnik i pisac, ali je nadasve plijenio svojim uzornim životom, zbog čega ga je papa 

Ivan Pavao II., u tijeku apostolskog pohoda u Banja Luci u lipnju ove godine, proglasio 

blaženim. Osim što je izvor dokumenata i povijesnih svjedočanstava ova knjiga je nezaobilazna 

za svakoga tko hoće upoznati lik i djelo toga velikog apostola mladeži, požrtvovnog vjernika 

svjetovnjaka, neumornog i požrtvovnog, pobožnog i kreposnog mladića koji je ostavio dubok 

trag u Crkvi i društvu svoga vremena. Stoga na čudi ni to da je želja i Svetoga Oca da ime i 
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nadahnuće Ivana Merza postane program života i djelovanja svim vjernicima, napose mladim 

katolicima.  

 

 

Rim, 5. listopada 2003 

Misa zahvalnica u Rimu za dvoje novih hrvatskih Blaženika 

 
U hrvatskoj crkvi Sv. Jeronima u Rimu u nedjelju 5. listopada slavljena je misa 

zahvalnica u povodu proglašenja blaženima dr. Ivana Merza i Marije od Propetog Isusa 

Petković. Euharistijsko slavlje predvodio je rektor Papinskoga hrvatskog zavoda svetog 

Jeronima u Rimu mons. Jure Bogdan, a koncelebriralo je više svećenika studenata u Rimu.  

U euharistijskom su slavlju sudjelovale, sa svojom poglavaricom s. Berislavom Žmak, 

trideset i tri sestre družbe Kćeri milosrđa čija je utemeljiteljica nova blaženica Marija od 

Propetoga Isusa Petković. Mnoge hrvatske redovnice u Rimu s vjerničkom hrvatskom 

kolonijom okupile su se na misi zahvaliti Bogu na daru dvoje hrvatskih blaženika.  

Tumačeći evanđelje te nedjelje (Mk 10,2-12) mons. Bogdan je u propovijedi razmotrio 

suvremenu problematiku obitelji. I novoproglašeni hrvatski blaženici, za koje je Crkva u Hrvata 

zahvalna Bogu i Svetom Ocu, ponikli su iz plemenitih vjerničkih obitelji u kojima su razvijali 

i učvršćivali odluku da svoj život posvete služenju Bogu i njegovu narodu.  

Liturgijsko pjevanje je predvodio župni zbor zagrebačke župe Duh Svetoga na Jarunu 

pod ravnanjem prof. Maruše Bartolić. Izveli su Hrvatsku misu za mješoviti zbor mo. Miroslava 

Martinjaka. Prije završnoga misnog blagoslova otpjevali su zajedno s pukomu zahvalni himan 

"Tebe Boga hvalimo". Otpjevali su također dvije pjesme skladane u čast dvoje novih hrvatskih 

blaženika. U čast bl. Ivanu Merzu otpjevali su pjesmu «Božji čovjek Ivan Merz» za koju je 

riječi neposredno pred beatifikaciju napisao nedavno preminuli vlč. Josip Zidarić iz Karlovca, 

a uglazbio ju je mo. Miroslav Martinjak. Pjesma s notama bila je objavljena i u Glasu Koncila 

neposredno prije beatifikacije bl. Ivana Merza. 

 

 

Zagreb, 8. listopada 2003. 

Zanimanje za hrvatskog blaženika Ivana Merza po svijetu 
 

Nakon beatifikacije bl. Ivana Merza na njegovu Postulaturu u Zagreb, kao i na e-mail 

adresu stižu iz cijeloga svijeta razne molbe za njegove sličice, tiskane materijale i relikvije. 

Posebno su zanimljive molbe iz Amerike, Brazila i sa Filipina. Jedan mladić sa Filipina, koji 

radi u jednoj islamskoj zemlji, gdje nije dopušten nikakav kršćanski javni kult, molio je da mu 

svakako pošaljemo sliku i relikvije bl. Ivana Merza da ih ponese sa sobom kad se bude vraćao 

na posao u tu islamsku zemlju i da ih ima unutar svoje sobe gdje se jedino može moliti i obavljati 

kršćanske pobožnosti. 

 

 

Los Angeles, 14. listopada 2003. 

Bl. Ivan Merz na godišnjem susretu hrvatskih pastoralnih djelatnika u 

Sjevernoj Americi 
 

Od 6. do 9. listopada u Los Angelesu u Kaliforniji održan je godišnji susret pastoralnih 

djelatnika u hrvatskoj inozemnoj pastvi na sjevernoameričkom kontinentu. Na susretu je 

sudjelovalo tridesetak hrvatskih svećenika i redovnica iz SAD-a i Kanade. Hrvatska katolička 
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župa sv. Antuna u Los Angelesu bila je domaćin susreta. Tema susreta bili su novo poroglašeni 

hrvatski blaženici. 

 

Zagreb, 25. listopada 2003. 

«Dvije sjajne zvijezde obasjavaju naše podneblje!» 
 

Na domovinskoj proslavi uvrštenja nadbiskupa Josipa 

Bozanića u kardinalski zbor u subotu 25. listopada 2003. u 

zagrebačkoj katedrali sudjelovao je i vrhbosanski nadbiskup 

Kardinal Vinko Puljić. On je pozdravljajući u katedrali novoga 

kardinala u svojoj čestitci spomenuo i blaženog Ivana Merza ovim 

riječima:  «Ove dvije Crkve uokvirene u državne granice u 

Republici Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini jesu jedna katolička 

Crkva u jednom narodu, ali imaju dvije sjajne zvijezde koje 

obasjavaju naše podneblje. To je veliki sin zagrebačke Crkve koji 

posta prvi nadbiskup u Sarajevu, a danas sluga Božji dr. Josip Stadler. Ali to je i sin moje rodne 

Banja Luke, novi blaženik Ivan Merz koji ovdje u Zagrebu zasvijetli, te nas povezuje snažnom 

svjedočkom vjerom koju je posvjedočio i svojom poznatom izrekom: moje životno zvanje je 

katolička vjera. Danas sam ovdje uz sve ovdje prisutan da ovim činom svjedočim jedinstvo 

Crkve, da u tu Europu unesemo dušu hrvatskog naroda, a duša hrvatskog naroda to je naša 

katolička vjera vidljivim znakovima opečaćena. To je jedinstvo i vjernost Svetom Ocu, to je 

vidljivi znak Kristova križa i to je divna odanost majci Božjoj. Prepoznatljivi su to korijeni naši 

na kojima smo nikli, ti i ja. To svojim korijenima želimo rasti i danas hrabriti naše vjernike. Mi 

moramo taj katolički identitet utkati u javnost, ne dati se satrti nego zasvijetliti. Od srca 

čestitam.»  
 

Sarajevo, 24. listopada 2003. 

Kardinal Puljić zahvalio papi za proglašenje hrvatskih blaženika i svetaca 
 

Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić uputio je papi Ivanu Pavlu II. čestitku u 

povodu njegovih 25 godina pontifikata. : "Zahvaljujući Bogu za Vaš srebrni Jubilej Pontifikata, 

upućujem Vam najsrdačnije čestitke za tu prigodu. Dok Vam čestitam 25 godina Pontifikata, 

čestitam Vam na Vašemu životnom divnom i velikom djelu što je Duh Sveti po Vama učinio 

svojoj Crkvi i svijetu. Čestitam Vam na četrnaest enciklika kojima ste utvrđivali braću u vjeri… 

Čestitam Vam na ponovnom pozivu svih vjernika na svetost u brojnim svojim nagovorima i 

dokumentima, a svima ste nam darovali za uzor 478 svetaca koje ste proglasili, i među njima 

dvojicu iz moga hrvatskog naroda: sv. Leopolda Bogdana Mandića i sv. Marka Križevčanina. 

Proglašenjem 1.241 blaženima, hrabrili ste braću i sestre u putujućoj Crkvi, dajući im do znanja 

kako je moguć put svetosti. Među blaženicima su troje blaženika iz moga hrvatskog naroda: bl. 

Alojzije Stepinac, bl. Marija Petković, bl. Ivan Merz. Od srca Vam hvala na tome divnom 

daru.»  

 

 

Zagreb, 25. listopada 2003. 

Postulatura bl. Ivana Merza čestitala kardinalu Josipu Bozaniću 
 

Prigodom uvrštenja u kardinalski zbor Svete Rimske Crkve Postulatura za kanonizaciju 

Bl. Ivana Merza uputila je Kardinalu Josipu Bozaniću najsrdačnije čestitke. U čestitci koju je 

potpisao postulator o. Božidar Nagy, među ostalim stoji:  «Čitajući ovih dana Vaše biografske 
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podatke ustanovili smo da ste bili imenovani za krčkog biskupa 10. svibnja 1989. To je dan 

ulaska bl. Ivana Merza u vječni život. Smatramo da to nije slučajno i da ima neko značenje u 

planu Božje Providnosti. U godini proglašenja blaženim našeg Ivana Merza kada ste postali 

Kardinal vjerujemo da će Vam i njegov zagovor pomagati u Vašim dosadašnjim, kao i u novim 

dužnostima i obvezama. Vaša kardinalska riječ u javnosti o našem bl. Ivanu Merzu od sada će 

imati daleko veću važnost i težinu i pridonosit će širenju njegova štovanja u narodu kao i u 

inozemstvu. Stoga Vam unaprijed zahvaljujemo na Vašem daljnjem zauzimanju u javnosti za 

našega bl. Ivana Merza kao i za pomoć u pripremi njegove kanonizacije», stoji u čestitci koju 

je Postulatura bl. Ivana Merza uputila Kardinalu Josipu Bozaniću prigodom njegova 

imenovanja za kardinala Svete Rimske Crkve. 

 

 

Sarajevo, 29. listopada 2003. 

Bl. Ivan Merz na zasjedanju Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine 
 

Pod predsjedanjem predsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine 

banjolučkog biskupa Franje Komarice u Sarajevu je od 27. do 29. listopada održano redovno 

zasjedanje BK BiH. Biskupi su posebnu pozornost posvetili aktualnim društveno-političkim 

prilikama u BiH. Ponovno su istaknuli neotuđivo pravo Hrvata katolika na čitavom području 

BiH na njihov vjerski, nacionalni i kulturni identitet te još jednom pozvali sve odgovorne 

domaće političare i predstavnike međunarodne zajednice da reformom školstva omoguće 

očuvanje i zaštitu posebnosti svakoga naroda kao zalog njihova skladnog zajedništva. 

Saslušavši izvješće s Međunarodnog foruma Katoličke akcije koji je održan u Sarajevu u rujnu 

ove godine, a u kontekstu proglašenja blaženim dr. Ivana Merza, biskupi su razmotrili 

mogućnosti sustavnijega i organiziranijeg rada s vjernicima laicima. 

 

 

Hvar, 30. listopada 2003. 

U pripremi liturgijski tekstovi za bl. Ivana Merza i bl. Mariju Petković 
 

Na Hvaru je u prostorijama biskupskog dvora od 

26. do 30. listopada 2003. g. održano plenarno zasjedanja 

Hrvatske biskupske konferencije. Među raznim temama 

koje su obrađivane i odlukama koje su donesene bilo je i 

pitanje izdavanja novoga misala. Odobren je hrvatski 

prijevod Opće uredbe trećega tipskog izdanja Rimskoga 

misala. Biskupi su raspravljali o liturgijskom spomenu 

novih hrvatskih blaženika: bl. Ivana Merza i bl. Marije 

Propetoga Petković. Utvrđeno je da se pripremaju novi 

obrasci za njihov liturgijski spomen. Biskupi su se 

osvrnuli i na pitanja vezana uz nacionalni liturgijski kalendar. Potvrđeno je da će se proljetno 

zasjedanje HBK održati od 19. do 23. travnja 2004. godine u Zagrebu, a jesensko od 10. do 14. 

listopada 2004. godine u Zadru. 
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Rim, 5. studenoga 2003. 

Sjećanja ing. Ante Bracanovića na bl. Ivana Merza 
 

Rijetki su još živući svjedoci koji su poznavali bl. Ivana Merza. Jedan od njih je i ing. 

Ante Bracanović sa Hvara, koji je početkom studenog hodočastio s 

biskupijskim hvarskim hodočašćem u Rim. U Domu hrvatskih 

hodočasnika «Blaženi Ivan Merz» u Rimu gdje je bila smještena njihova 

skupina, ing. Bracanović je hodočasnicima otkrio kako je u svojoj 

mladosti vidio bl. Ivana Merza. On je bio član orlovske organizacije, 

imao je tada oko sedam godina, i kao takav slušao je jedno predavanje 

koje je bl. Ivan Merz održao orlovima u blagovaonici hvarskog 

franjevačkog samostana ispod poznate slike Posljednje večere. Već kao 

dječak tada je zapazio kako je bl. Merz bio sasvim drugačiji od ostalih, 

iz njega je izlazila jedna produhovljenost, svetost. Taj mu je susret s bl. 

Merzom ostao u lijepoj uspomeni cijeloga života. Za sve nazočne 

hodočasnike, kao i za domsko osoblje, bio je to poseban doživljaj vidjeti i razgovarati s 

čovjekom koji je u svome životu vidio našeg blaženika. 

 

 

Vatikan, 6. studenoga 2003. 

Blaženi Ivan Merz u Zborniku o kardinalu Franji Šeperu 
 

U Vatikanu u četvrtak 6. studenoga predstavljeno je dvojezično izdanje Zbornika s 

predavanjima koja su održana na Međunarodnom simpoziju o kardinalu Franju Šeperu u 

Zagrebu i Vatikanu 2001. godine, u povodu 20. obljetnice 

njegove smrti. Zbornik, koji nosi naslov "Šeper - Veritatem 

facientes in caritate", zajednički su tiskali na hrvatskome i 

talijanskom jeziku Zagrebačka nadbiskupija i Kongregacija za 

nauk vjere. Na akademskom skupu sudjelovalo je uz pročelnika 

Kongregacije za nauk vjere kardinala Josepha Ratzingera i 

kardinala Bozanića desetak kardinala i predstojnika glavnih 

ustanova Svete Stolice, što svjedoči, da je Šeper bio cijenjen u 

svim tim ustanovama te da je njegovo djelovanje u jednoj od 

najvažnijih ustanova opće Crkve ostalo zapaženo među 

crkvenim dostojanstvenicima. Na predstavljanju Zbornika 

sudjelovali su gotovo svi hrvatski biskupi. Nazočne je najprije 

pozdravio pročelnik Kongregacije za nauk vjere kardinal 

Ratzinger, a potom kardinal Bozanić. Oni su se osvrnuli na Šeperovo djelovanje u Vatikanu i u 

Crkvi u Hrvata. Tajnik Kongregacije nadbiskup Angelo Amato i urednik Zbornika prof. Željko 

Tanjić osvrnuli su se na značenje Zbornika za upoznavanje djelovanja jedne od najznačajnijih 

ličnosti u povijesti Crkve u Hrvata. Djelovanje kardinala Šepera, kao pročelnika Kongregacije 

za nauk vjere nadišlo je granice Hrvatske i postalo poznato diljem cijelog svijeta. 

Predstavljanjem Zbornika o kardinalu Šeperu započelo je i nacionalno hodočašće, kojim su 

hrvatski vjernici sa svojim pastirima željeli zahvaliti Papi za njegov treći pastirski pohod 

Hrvatskoj i pridružiti se proslavama 25. obljetnice njegova pontifikata. U Zborniku je na str. 

302-307 i 319-321 donesen također i prilog o vezama Kardinala Šepera i Blaženog Ivana 

Merza. Prilog je napisao postulator o. Božidar Nagy. Kardinal Franjo Šeper je još od svojih 

gimnazijskih dana bio je usko povezan s bl. Merzom. Pred svoju smrt Kardinal Šeper je preko 

Radio Vatikana izjavio kako je bl. Merz bio i njegov duhovni učitelj čime se uvijek ponosio.  
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Spomenimo na kraju da je ideju za održavanje simpozija o Kardinalu Franji Šeperu prigodom 

20. obljetnice njegove smrti dao g. Aldo Sinković, dugogodišnji djelatnik Hrvatskog programa 

Radio Vatikana koji se također i posebno zauzeo za njegovo organiziranje. 

 

 

Rim, 8. studenoga 2003. 

Predstavljena biografija o bl. Ivanu Merzu na talijanskom 
 

Na završetku hrvatskog nacionalnog zahvalnog hodočašća u Rim 8. studenog 2003., a 

četiri mjeseca nakon što je papa Ivan Pavao II. Ivana Merza proglasio blaženim, u Rimu je 

predstavljena knjiga pod naslovom “Ivan Merz – program života i katoličkog djelovanja za 

današnju mladež”. Knjigu, koju je u svom nizu 

"Quaderni" objavio dnevnik “L’Osservatore 

Romano”, napisao je Giampaolo Mattei, istaknuti 

novinar toga vatikanskog dnevnika. U istome nizu 

i od istog autora “L’Osservatore Romano” objavio 

je knjigu i o blaženom kardinalu Alojziju Stepincu. 

Predstavljanje knjige održalo se u Dvorani za 

konferencije Zajednice svetoga Egidija, u Palači 

Leopardi, na trgu Santa Maria in Trastevere br. 23. 

Knjiga o bl. Merzu jest 66. broj tog niza, koji je 

usko povezan s putovanjima pape Ivana Pavla II. Njima se na neki način nastavljaju ta 

putovanja. Među njima su posebno zapažena tri monografije, koje su, kako je primijetio urednik 

niza Mario Agnes, tri bisera. Prva monografija je posvećena bl. Alojziju Stepincu, a druga 

ukrajinskim mučenicima. Treća, koja govori o Ivanu Merzu, obuhvaća 100. i 101. apostolsko 

putovanje Ivana Pavla II. To je most između ta dva putovanja.  

Na predstavljanju knjige govorio je predsjednik Hrvatske biskupske konferencije 

zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, predsjednik Biskupske konferencije Bosne i 

Hercegovine banjolučki biskup Franjo Komarica, splitsko makarski nadbiskup Marin Barišić, 

Kardinal Crescenzio Sepe, direktor dnevnika l'Osservatore Romana Mario Agnes. U prepunoj 

dvorani u kojoj su neki i stajali bili su nazočni mnogi hrvatski biskupi, vatikanski uglednici i 

razni hrvatski i talijanski uzvanici. Predstavljanje knjige odvijalo se na talijanskom jeziku. 

Biskup Franjo Komarica primijetio je, kako je Ivan Merz bio potpuni čovjek i da uči laike živjeti 

za Crkvu i to u poslušnosti. Kardinal Sepe primijetio je, kako "Osservatore romano" nije mogao 

propustiti objavljivanje te monografije, jer se radi o čovjeku, koji je živio i svjedočio Evanđelje, 

kao što su to činili Stepinac i Šeper, koji su s njim usko surađivali. Nadbiskup Barišić istaknuo 

je kako je potrebno imati mladenačko srce i polet kao što ga imaju Ivan Merz i papa Ivan Pavao 

II. Predstavljanjem monografije o Ivanu Merzu završeno je i hrvatsko nacionalno hodočašće, 

koje je započelo u četvrtak 6. studenoga predstavljanjem zbornika o kardinalu Šeperu u 

Vatikanu.  
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Vatikan, 8. studenoga 2003. 

Kardinal Sepe: Merz živeći uobičajenim životom postigao svetost 
 

U prigodi predstavljanja knjige o bl. Ivanu Merzu u Rimu, kojim je 8. studenoga završilo 

hrvatsko nacionalno hodočašće, na taj su se događaj za Hrvatski 

program Radio Vatikana osvrnuli pročelnik Zbora za evangelizaciju 

naroda kardinal Crescenzio Sepe i sam autor Giampaolo Mattei. Na 

pitanje što je, po njegovu mišljenju, blaženi Ivan Merz želio poručiti 

kazavši da živeći katoličkim životom znači živjeti punim životom, 

kardinal Sepe je izjavio: "On time želi reći da se živeći uobičajenim 

životom, kao student, kao vojnik, zalažući se u društvu, ipak može 

dopuniti vlastita ljudska formacija, kao sredstvo za punoću i 

unutarnjega i duhovnog života. Jer, što je čovjek potpuniji, veća je 

mogućnost za postizanjem svetosti. Bl. Ivan Merz, izvršavajući 

dužnosti u svakodnevnom životu znao je udahnuti tu dušu, tu 

nadnaravnu dimenziju koja ga je učinila mladićem, potpuno ostvarenim čovjekom i kršćaninom 

koji je dostigao vrhunac svetosti". 

 

 

Rim, 8. studenoga 2003. 

Kardinal Josip Bozanić: „Blaženi Ivan Merz jest dar koji prelazi granice» 
 

Prvo izlaganje na predstavljanju talijanske biografije bl. Ivana Merza u Rimu, 8. 

studenog imao je Kardinal Josip Bozanić. Na početku svog obraćanja kardinal Bozanić je 

podsjetio kako se to predstavljanje održava na završetku zahvalnoga hrvatskog hodočašća u 

Rim, "uzvratnom" posjetu Papi nakon njegova trećeg pastoralnog pohoda Hrvatskoj od 5. do 9. 

lipnja ove godine. Hrvatski su vjernici došli potvrditi svoju vjernost Papi i zahvaliti na njegovim 

darovima ljubavi koje nastavlja razdjeljivati sveopćoj Crkvi, svakoj mjesnoj Crkvi i svakom od 

nas u ovih dvadeset i pet godina svoje papinske službe, rekao je kardinal Bozanić. Jedan od tih 

darova je i Ivan Merz, kojeg je Papa 22. lipnja 2003. hodočasteći u "mučeničku zemlju" Bosnu 

i Hercegovinu u njegovu rodnom gradu Banjoj Luci proglasio blaženim. "To je dar Ivana Pavla 

II. vjernicima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, dar koji, istodobno, prelazi granice tih dvaju 

zemalja, postajući ohrabrenje kršćanima laicima čitave Crkve, jer biti kršćanski vjernici laici 

znači imati poziv na poslanje, ono koje je dodijelio Krist", rekao je kardinal Bozanić. Uz 25. 

obljetnicu papinske službe Ivana Pavla II., dodao je kardinal, "L'Osservatore Romano" htio je, 

na svoj način, dati dar Papi: knjigu Giampaola Matteija o Ivanu Merzu objavljenoj u zbirci 

"Quaderni". Sam Ivan Merz, podsjetio je zagrebački nadbiskup, bio je revni čitatelj toga 

vatikanskog dnevnika, te je o Svetoj Godini 1925. posjetio redakciju i susreo se s tadašnjim 

ravnateljem Giuseppeom Dalla Torreom.  Nadbiskup Bozanić je nadalje podsjetio kako je 

vatikanski dnevnik god. 1999. objavio i knjigu o kardinalu Alojziju Stepincu koja je svečano 

predstavljena u Rimu 8. ožujka 1999. uz sudjelovanje državnog tajnika kardinala Angela 

Sodana i "našega nezaboravnog kardinala Franje Kuharića, 'živog arhiva'... Stepinčeva doba i 

njegova trpljenja za Krista i za njegovu Crkvu". Rekavši kako nova knjiga o Ivanu Merzu 

predstavlja "novu 'kariku' toga 'lanca' koji nas tako ljupko povezuje u Gospodinovom imenu, sa 

srcem Crkve", nadbiskup Bozanić je podsjetio kako ona svojim duhom i strukturom u mnogome 

podsjećaju na knjigu o kardinalu Stepincu. "Privlačnim stilom, utemeljenom na preciznom 

povijesnom istraživanju, pisac opisuje avanturu svetosti Ivana Merza. Svi mogu čitati te 

stranice, također oni koji ništa ne znaju o Merzu, pa čak i oni koji ne vole čitati, a još manje 

čitati životopise. To je povijest mladog kršćanina", rekao je kardinal Bozanić. U Merčevoj 
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"običnosti" krije se "izvanredna, originalna, neodoljiva, očaravajuća" činjenica. "A da je 

njegova uloga bila temeljna da se shvatiti i iz jednostavne konstatacije: kada je jugoslavenski 

komunistički režim preuzeo vlast 1945. branio je čak i da se spominje ime Ivana Merza. Njegov 

je lik bio očito nepodnošljiv za sustav koji se, postavljajući se protiv Boga, postavljao također 

protiv čovjeka. Tako je spomen Merčeva apostolata morao biti izbrisan. Povijest je stvari 

postavila na njihovo mjesto i danas je Ivan Merz blaženik. Ne može se ušutkati Krista, ne mogu 

se ušutkati sveci", rekao je kardinal Bozanić.  Ivan Merz je sveti mladić, nastavio je kardinal 

Bozanić, blizak slavenskom, njemačkom i latinskom svijetu: otac mu je bio Nijemac iz Češke, 

majka Židovka, a Ivan je rođen u Bosni i Hercegovini, studirao u Beču i Parizu, a poznavao je 

dobro i Italiju. Rođen 1896., umro je s nepunih 32 godine u Zagrebu 1928. godine. Završio je 

studij 1914. trinaest dana nakon atentata u Sarajevu kojim je započeo Prvi svjetski rat. "Živio 

je, dakle, u povijesnom razdoblju velikih političkih događaja koji su promijenili lice Europe. 

Ivan Merz je postao svet u tom osjetljivom i složenom povijesnom okruženju", istaknuo je 

kardinal Bozanić. U knjizi je opisan put svetosti toga mladog Hrvata, koji je živio i predlagao 

"program katoličkog djelovanja" koji je valjan također za sadašnju i buduću mladež.  

U nastavku svoga govora kardinal Bozanić se prisjetio svečanosti proglašenja blaženim Ivana 

Merza u Banjoj Luci na kojoj je i osobno sudjelovao. Citirao je pritom dijelove iz govora pape 

Ivana Pavla II. održanog tom prigodom koji je o Merzu rekao i slijedeće: "Ivan Merz je bio 

vrstan mladić, koji je znao povećati bogate prirodne darove, što ih je posjedovao, pa je postigao 

mnoge ljudske uspjehe. O njegovu se životu tako može govoriti kao o uspješnome životu. 

Međutim, to nije razlog zbog kojega je njegovo ime danas unijeto u popis blaženih. Ono, naime, 

zbog čega je on danas pribrojen zboru blaženika jest njegov uspjeh pred Bogom. Velika je, 

naime, čežnja cijeloga njegova života bila 'nikada ne zaboraviti Boga i stalno željeti biti s Njim 

sjedinjen'. U svemu onome što je radio tražio je 'ono najizvrsnije, spoznaju Isusa Krista', te je 

dopustio da ga On 'zahvati'", govorio je tada Papa pozvavši osobito mladež da im Merz bude 

"raspored života i djelovanja" kao što je to bio za cijeli jedan naraštaj katolika te da "zlo odlučno 

priječe snagom dobra".  Ostaje se zadivljen čitajući Merčev dnevnik, nastavio je zagrebački 

nadbiskup, to su "mistične stranice i istodobno stranice izvanredne svakodnevne konkretnosti". 

Posebno zadivljuje njegova duboka radost zbog obraćenja roditelja. Na tu se nakanu posvetio 

Presvetom Srcu Isusovu i za nju se koristio "oružjem" krunice. "Prva Merčeva zauzetost, može 

se reći još i prije apostolata Katoličke akcije jest obraćenje Kristu njegovih roditelja. Kada je 

otac ponovno pristupio sakramentima Ivan je sebe nazvao najsretnijom osobom na svijetu. 

Tomu je predao samoga sebe. Koja velika pouka: poslanje – kazuje nam Merz – započinje u 

našoj obitelji, u našoj sredini studiranja i rada. To je poslanje on provodio s krunicom, molitvom 

duboko ukorijenjenom u povijesti hrvatskog naroda. I ovu godinu koju je Papa posvetio krunici 

živjeli smo s velikom duhovnom snagom", rekao je kardinal Bozanić. Posebno su dirljiva 

svjedočanstva onih koji su Merza osobno poznavali. Knjiga donosi riječi mnogih izravnih 

svjedoka, od kojih je nadbiskup Bozanić naveo svjedočanstvo prof. Tommasa Federicija, 

teologa i bibličara koji je umro 2002. On svjedoči kako su se profesori Papinskog liturgijskog 

instituta u Rimu divili liturgijskom nauku Ivana Merza te ističe kako je Merz bio "pravi 

inicijator hrvatskoga liturgijskog pokreta", "jedini laik među utemeljiteljima liturgijskih 

pokreta i obnove u suvremenom dobu" te je "dostojan biti prozvan ljubljenim, dragocjenim 

sinom Crkve, izabranom dušom, svecem Božjim i predložen kao primjer suvremene stvarne i 

življene svetosti". On predlaže da se objavi njegova "opera omnia" tako da bude dostupna svim 

katolicima. Prof. Federici također prepoznaje tri središta života blaženog Ivana Merza: studij i 

cjelovita asimilacija kršćanske vjere, zatim življeni život, "sa opetovanim i uvijek potpunim 

opredjeljenjima za svetost, bezuvjetno provođenima u djelo", te apostolat među mladeži, 

"kojima je posvetio stvarno sav svoj život, i kojima kao središte postavlja liturgiju".  

"Posljednje razdoblje života Ivana Merza, od 1923. do 1928., označeno je njegovim 

neumornim i kreativnim apostolatom u Katoličkoj akciji, utemeljenoj prema smjernicama pape 
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Pija XI. I živio je s ljubavlju taj apostolat u najjednostavnijoj svakodnevici, poučavajući na 

biskupijskoj gimnaziji u Zagrebu", rekao je kardinal Bozanić. Mattei, rekao je pri kraju svoga 

obraćanja kardinal Bozanić, zaključuje knjigu tvrdeći kako je svjedočanstvo mladoga Ivana 

Merza u srcu svjetskih dana mladeži. Križ je, uostalom, svjesni simbol mladih kršćana. "Znaju 

da to drvo nije strano njihovu životu, svaki dan doživljavaju njegovo otajstvo: kada u obitelji 

nema sklada, kada se jave poteškoće u učenju, kada osjećaji nisu uzvraćeni, kada se 

uključivanje u svijet rada čini nemogućim, kada ekonomski razlozi prisiljavaju umrtviti plan 

zasnivanja obitelji, kada se riskira biti žrtvama praznine vrijednosti, kada se već od malih nogu 

suočava s bolešću i sa samoćom. Križ neprestance poziva, neovisno o životnoj dobi. Onaj križ 

kojeg bi uljudba površnog, podmuklo širena od strana lažnih učitelja, htjela ukloniti. Na istinu 

križa Ivan Merz je usredotočio svoj život: zbog svetosti kojom je živio tu istinu, Papa ga je 

proglasio blaženim", rekao je kardinal Bozanić na predstavljanju knjige o Ivanu Merzu u Rimu. 

Podsjetio je na kraju na stih iz Danteova "Raja" koji u trideset i prvom pjevanju govori o 

čovjeku "iz Hrvatske" koji, zadivljen Kristovim licem utisnutim u Veronikinom rupcu, ne može 

više odvratiti svoj pogled drugdje, čvrsto uperena pogleda na Gospodina, uranja u razmatranje 

sve do suobličenja s Kristom, sve do darivanja vlastitog života za Krista." Hrvatski katolici 

dobro znaju te Danteove retke. Oni su kulturalna, povijesna i duhovna 'posjetnica' neizmjerne 

vrijednosti. Taj Danteov 'bezimeni Hrvat', neimenovani, onaj čovjek koji 'iz Hrvatske' dolazi 

ovdje u Rim na hodočašće, zapravo ima lice. To je lice svetaca hrvatske zemlje. Ima lice 

Alojzija Stepinca. Ima lice Ivana Merza. Ima lice junačkih Kristovih svjedoka na hrvatskom tlu 

tijekom stoljeća. Mora imati lice svakoga od nas, jer svi smo pozvani biti sveti", rekao je 

kardinal Bozanić zahvalivši na kraju dnevniku "L'Osservatore Romano" u osobi direktora prof. 

Marija Agnesa "što je prihvatio poticaj Svetoga Oca i objavio tu knjigu".  

 

 

Rim, 8. studenoga 2003. 

Biskup Franjo Komarica: Značenje bl. Ivana Merza za današnje vrijeme 
 

Donosimo nekoliko izvadaka iz govora biskupa Franje Komarice na predstavljanju 

knjige o bl. Ivanu Merzu. Cjelovit tekst vidi na web stranici bl. Ivana Merza:  

«Radostan sam i počašćen što mogu u prigodi predstavljanja najnovije knjige o prvom 

blaženiku u BiH, katoličkom laiku, Ivanu Merzu, «Ivan Merz – Program života i katoličkog 

djelovanja za današnju mladež» u izdanju Osservatore Romano, progovoriti o značenju bl. 

Ivana za današnje vrijeme, kako to vidimo mi iz njegova rodnog grada Banjaluke i njegove 

domovine BiH. Cijenjenom g. Giampaolo Matei iskreno zahvaljujem za poziv i mogućnost da 

govorim o ovoj doista iznimnoj prigodi. Počet ću svoje izlaganje citiranjem riječi sv. Oca Ivana 

Pavla II s njegova redovnog tjednog susreta s hodočasnicima u srijedu 25. lipnja 2003., tri dana 

nakon svog drugog apostolskog putovanja u BiH, u moj rodni grad Banjaluku: «Vrhunac 

hodočašća bilo je svečano Euharistijsko bogoslužje s proglašenjem blaženim Ivana Merza, 

kojega sam stavio za primjer katolicima, posebno mladeži one zemlje. Po njegovu zagovoru 

molimo Gospodina da ovo apostolsko putovanje urodi željenim rodom za Crkvu i svekoliko 

bosansko-hercegovačko pučanstvo».  Proglašavajući blaženim Ivana Merza, prvog laika iz 

redova Crkve u hrvatskom narodu i ujedno prvog blaženika rođena u Bosni i Hercegovini, papa 

je još jednom potaknuo sve nas da se ne bojimo hrabro koračati putem kojim je išao naš 

blaženik, tj. putem odricanja, žrtve, poslušnosti Kristu i Crkvi, putem svakodnevne molitve, 

redovite sv. ispovijedi i sv. pričesti – putem čista srca! ….. 

Promatrajući izbliza duhovnu veličinu blaženog Ivana prepoznajemo čitav niz njegovih 

ljubavi: ljubav prema Presvetom Trojstvu, prema Isusu Kristu, napose prema Srcu Isusovu i sv. 

Euharistiji, a zatim ljubav prema Mariji, prema Crkvi, prema papi, biskupima i svećenicima, 

prema apostolatu, prema neporočnu životu, prema čistoći srca, prema znanosti, umjetnosti i 
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kulturi. Između svih ovih njegovih ljubavi posebno se ističe ljubav prema Isusu Kristu, prema 

Crkvi i čovjeku u njegovoj integralnosti. Neizbježan je dojam da je Crkva najjača stvarnost i 

najistaknutija ideja u Ivanovu životu. A unutar Crkve, liturgija i papinstvo posebno su 

prepoznatljive karakteristike njegove apostolskog bića.  

Crkvu Ivan doživljava kao svoj dom i svoju zadaću. Kad piše o Crkvi njegove riječi su 

poput onih apostola Pavla.  

U današnjem vremenu čak i mnogi svećenik, nažalost, ne doživljava Crkvu tako duboko 

kao što ju je doživljavao blaženi Ivan koji nije bio svećenik. Ivan je do kraja predao svoje srce 

Crkvi, doživljavao je kao svoju, služio joj na najidealniji način i poticao druge da joj služe, da 

se u njoj što više aktiviraju, da shvate kako im je ona Majka, i da u njezinom krilu mogu naći 

istinsku radost i ispunjenje svoga življenja. Ivanov ideal je bio da što više mladih uključi u 

apstolat u Crkvi, a njegov cilj je bio da što veći broj mladih sprijatelji s Isusom Kristom . A te 

mlade kroz druženje s Kristom treba pročišćavati i učiniti njihova srca potpuno čistima. Mladi 

koji Crkvi služe čista srca! Može li se to ostvariti u praksi? Ivan je u svom mladenačkom 

oduševljenju za Krista i za mlade generacije u Kristovoj Crkvi poduzeo sve da ih nauči kako će 

uspjeti uništiti grijeh i živjeti čista srca. Stoga on i piše: «I orlovska organizacija (dio Katoličke 

akcije) ima zadaću da uništava grijeh. Ako se ne postigne da članovi budu bez smrtnoga grijeha, 

sva je organizacija besmislena, jer čemu čovjeku sav svijet, ako gubi onaj cilja radi kojega je 

stvoren.»  

Pravu, istinsku duhovnu obnovu čovjeka Ivan vidi u Euharistiji. Ona je za njega program 

ljudskog života. Tko živi po Euharistiji, taj živi čista srca, potpuno za Boga i za čovjeka, za 

vlastito obraćenje i za svaku pozitivnost koja odiše duhovnošću i mijenja svijet na bolje. Tko 

po njoj živi, ostvarit će smisao i cilj svoga života a kao nagradu dobit će nešto što nadilazi sve 

njegove želje, planove i snove. To je sažetak Ivanova odnosa prema Euharistiji.  

Osim te, izrazito naglašene ljubavi prema liturgiji Crkve i njenom središtu – Presvetoj 

Euharistiji – blaženi Ivan je gajio također izrazito žarku ljubav prema papinstvu. On u papinstvu 

gleda jamstvo i sigurnost istine i zato za njega vrijedi da bez poslušnosti papi nema pravog 

kršćanina, a pogotovo nema sveta čovjeka. Za Ivana je Papa vidljivi Krist na zemlji. Tu 

činjenicu je Ivan ponavljao bezbroj puta u različitim oblicima i varijacijama, na brojnim 

predavanjima i brojnim svojim spisima. Ivan je tu svoju ljubav prema Kristovom namjesniku 

na zemlji pokazivao poglavito u produbljivanju Papina naučavanja, ne samo kod sebe nego i u 

svojoj sredini – preko studiranja papinih enciklika. Odanost Kristovom namjesniku Petru i 

njegovim nasljednicima, koji su temelj jedinstva Crkve i koji trebaju utvrđivati sve u vjeri, malo 

je tko u novijoj povijesti Crkve tako jasno, temeljito i odlučno zastupao kao naš blaženi Ivan 

Merz.  

Blaženi Ivan Merz je uistinu dragocjeni Božji dar Crkvi našeg vremena i to ne samo u 

njegovoj rodnoj banjalučkoj biskupiji i nadbiskupiji zagrebačkoj gdje je dovršio svoje svetačko 

življenje, a niti samo hrvatskom narodu nego cijeloj Europi pa i u svijetu. Svojom 

inteligencijom, naobrazbom i napose svetošću života. on doista može biti privlačan i današnjoj 

generaciji kršćana, posebno mladih. Ivan je primjerom pokazao da biti katolik znači biti potpun 

čovjek. «Aut catholicus, aut nihil». Tom svome geslu je ostao vjeran. Svojom poznatom 

rečenicom: «Katolička vjera moje je životno zvanje» a što je i ostvarivao u životu, on i 

današnjim katolicima Europe, nerijetko umornim i nezainteresiranim za Crkvu i svijet, može 

doista postati novi dragocjeni uzor za nasljedovanje ali i zagovornik kod Boga. A svojom 

izrekom: «Život nije uživanje nego žrtva», Ivan doziva u pamet i današnjim kršćanima da će se 

izgubiti u modernom hedonizmu i razvratu i u dubini duše biti nesretni, ako se predaju 

materijalnim i tjelesnim užicima, a zanemare odricanje, samozataju, žrtvu i nesebičnost u 

služenu Crkvi i svijetu. Osoba bl. Ivana Merza je uistinu snažna poruka današnjoj generaciji 

pogotovo mladih kršćana ne samo iz BiH i Hrvatske nego i iz drugih zemalja Srednje Europe, 

da se međusobno snažnije povežu u vjerodostojnom pravilnom odnosu prema Crkvi i njezinom 
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vodstvu na čelu sa Svetim Ocem i prema svojoj neodgodivoj zadaći apostolskog angažiranja u 

reevangelizaciji naših naroda i cijelog kontinenta. Zato i žele predsjednici BK osam 

Srednjoevropskih zemalja Austrije, Češke, Mađarske Slovačke,, Poljske, Slovenije, Hrvatske i 

Bosne i Hercegovine, koje ove godine ostvaruju zajednički program Srednjoevropskog 

katoličkog dana – uzeti upravo bl. Ivana Merza za jedinstveni uzor i dragocjena zagovornika, 

posebno mladeži u svojim zemljama. Uvjeren sam da će to uroditi dobrim plodovima za 

budućnost Katoličke Crkve u tim zemljama.»   

 

 

Vatikan, 8. studenoga 2003. 

Giampaolo Mattei: „Merz treba pripadati čitavom svijetu!“ 
 

Autor knjige, koju je u svom nizu Quaderni objavio vatikanski dnevnik "Osservatore 

Romano", Giampaolo Mattei, upitan kako je došlo do toga da, nakon knjige o bl. Alojziju 

Stepincu, napiše knjigu o još jednome hrvatskom blaženiku, odgovorio je: «U stvari nije trebalo 

puno mašte, jer ideju je, kao i za knjigu o kardinalu Stepincu, dao Sveti Otac. Mi smo stoga 

samo 'poslušali' Svetoga Oca, te slijedili njegove upute da lik Ivana Merza bolje upoznamo 

izbliza i učinimo da ga upoznaju i drugi, izvan granica republika Hrvatske i Bosne i 

Hercegovine. Jer, on ne 'zatvoren' na području ograničenoga prostora, već treba pripadati 

čitavom svijetu. Napisati ovu knjigu, za mene je značilo poslušati Svetoga Oca, te biti u srcu 

Crkve i pokušati vršiti poslanje koje nam je on povjerio, odnosno, upoznavati druge sa svetima 

i blaženima koje on proglašava na svojim apostolskim putovanjima". 

 

 

Zagreb, 13. studenoga 2003. 

Svaki drugi četvrtak u mjesecu sv. misa na grobu bl. Ivana Merza 

 
Da bi se što bolje održavalo i širilo štovanje bl. Ivana Merza uprava Bazilike Srca 

Isusova u Zagrebu odlučila je da se svakog drugog četvrtka u mjesecu služi sv. misa na grobu 

bl. Ivana Merza s početkom u 18 s. Zašto je uzet drugi četvrtak u mjesecu, a ne npr. 10. u 

mjesecu kad je bl. Merz umro? Budući da se već svakog 10. u mjesecu održava u katedrali 

pobožnost u čast bl. Alojzija Stepinca, odabran je četvrtak, i to drugi jer je i taj dan povezan s 

bl. Merzom: naime blaženik je umro u drugi četvrtak u mjesecu. Prvu takvu sv. misu služio je 

u četvrtak 13. studenog 2003. rektor Bazilike i superior Rezidencije Družbe Isusove o.dr. Mijo 

Nikić. Sveta misa služila se za sve one koji nemaju posla da ga nađu, kao i za one koji ne 

primaju pravedno zasluženu plaću da je dobiju. 

 

 

Čemerno kod Sarajeva, 16. studenoga 2003. 

Prva crkva posvećena bl. Ivanu Merzu u BiH 
 

U Čemernom, župi kraj Sarajeva, 16. studenog, na 120. obljetnicu župe, uzoriti Vinko 

kardinal Puljić je predvodio euharistijsko slavlje i blagoslovio kamen temeljac i gradilište nove 

crkve. Crkva je posvećena bl. Ivanu Merzu. Uz župnika don Zvonku Martića, misi su 

sudjelovali i svećenici okolnih župa. Izvornost pučkih liturgijskih pjesama, narodne nošnje 

sutješkog kraja te nošnje gostujućih posavskih Hrvata, posebice onih iz Oštre Luke – Boka, sve 

su nazočne zapanjile svojom ljepotom. Kardinal je u propovijedi pripomenuo čemu koristi nova 

crkva. Cestom iz Sarajeva prema Tuzli ova će crkva svjedočiti našu duboku ukorijenjenost u 
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brdovitoj Bosni i svraćati u prvom redu župljane, a onda i sve one koji putem osjete potrebu 

duhovne okrjepe i odmora. Mržnja nema zadnju riječ i sve što je kosila i nosila te rušila i 

uništavala, ljubav polako, ali sigurno, nadograđuje. Poslije svete mise svi sudionici 

euharistijskog slavlja bili su pozvani i na ukusni domjenak, na ledini pokraj buduće crkve 

blaženog Ivana Merza. 

Proglašavajući Ivana Merza blaženim u Banjoj Luci Papa Ivan Pavao II. rekao je da je 

ime Ivana Merza nekada značilo cijeli jedan program života i djelovanja za mlade katolike i to 

«ono mora biti i danas.» Sveti Otac je izričito naglasio u svome govoru kako ga postavlja za 

uzor kršćanskog života i mladima i odraslim laicima. To su veoma ozbiljno shvatili župni 

animatori za mlade u župi sv. Petra Ap. u Kaštel Novom te su svoje petogodišnje druženje i rad 

okrunili prihvaćanjem ovog Papinog poziva i svojoj udruzi dali ime novog blaženika; 

duhovnost blaženog Ivana i njegova načela katoličkog rada prihvatili su kao svoj program 

djelovanja. Udruga mladih «Blaženi Ivan Merz» radi po na čelu manjih skupina kojih ima 

dvanaest s ukupno 160 članova, vjeroučenika iz Kaštel Novog i Kaštel Štafilića. U nedjelju 16. 

studenog kod svečane župne sv. mise koju je predvodio i propovijedao o. Božidar Nagy, 

postulator za kanonizaciju bl. Ivana Merza u koncelebraciji s mjesnim župnikom don Lukom 

Vucom blagoslovljena je zastava udruge i svečano je proglašeno ime i usvajanje programa rada 

nadahnuti idejama novog hrvatskog blaženika. Tom prigodom su svi članovi dobili prigodne 

bedževe i šalove kao simbole udruge na kojima središnje mjesto zauzima sunce kao znak 

Euharistije i cilj prema kojemu mlade vodi bl. Ivan svojim primjerom. Na kraju sv. mise cijela 

crkva je otpjevala himnu u čast blaženom Ivanu Merzu koja je prvi puta bila izvedena na 

njegovoj beatifikaciji u Banjoj Luci 22. lipnja ove godine.  

Svi voditelji skupina prethodno su prošli Školu za animatore pri Katoličkom 

bogoslovskom fakultetu u Splitu i dobili su dekrete s potpisom nadbiskupa da su osposobljeni 

za rad s mladima u župi. Za ravnatelja Udruge mladih «Bl. Ivan Merz» Kaštela izabran je Mario 

Žuvela, apsolvent KBF u Splitu i vjeroučitelj u Kaštel Gomilici, čija je pjesma «Znak pobjede» 

nagrađena prvom nagradom na ovogodišnjem Uskrs-Festu u Zagrebu. Za dopredsjednika 

izabran je Ivica Jurić, tajnica je Iva Spaić, a blagajnica Danijela Duišin. Udruga obuhvaća mlade 

između primanja dva sakramenta, tj. pričesti i potvrde, od 10. do 17. godine. A nakon toga 

članovi udruge koji žele nastaviti rad osposobljavaju se za animatore. Za cijelu ideju pokretanja 

ove udruge u duhu bl. Ivana Merza posebno je zaslužan aktivni katolički laik Mario Radunić, 

učitelj razredne nastave Osnovne škole «Bijaći».  

Ovaj način organiziranja djece i mladeži može biti veliki poticaj ne samo ostalim 

kaštelanskim župama nego i svim župama u Crkvi u Hrvata kako se može djelotvorno 

odgovoriti na Papin poziv i karizmu novog hrvatskog blaženika oživotvoriti u radu s mladima. 

I ovom prigodom se ostvaruje ono što su odmah nakon smrti bl. Ivana Merza njegovi sljedbenici 

napisali na vijencu koji su mu položili na grob: HVALA TI ORLE KRISTOV ŠTO SI NAM 

POKAZAO PUT K SUNCU. 

 

 

Sarajevo, 20. studenoga 2003. 

O bl. Ivanu Merzu na sjednici Liturgijskog vijeća  BK BiH 

 
U Nadbiskupskom ordinarijatu u Sarajevu održana je 20. studenog 2003., pod 

predsjedanjem predsjednika BK BiH banjolučkog biskupa Franje Komarice, deseta sjednica 

Liturgijskog vijeća BK BiH. Na sjednici je, između ostaloga, saslušan izvještaj o liturgijskom 

veleslavlju prigodom beatifikacije bl. Ivana Merza 22. lipnja u Banjoj Luci. Vijeće je također 

razmatralo potrebu i mogućnosti posebnih liturgijskih pobožnosti prema najnovijim hrvatskim 

blaženicima bl. Ivanu Merzu i bl. Mariji od Propetoga Petković. Odlučeno je da se pristupi 



108 

 

izradi oblika pobožnosti bl. Ivanu Merzu u što će biti uključena pobožnost i križu, kojega je Sv. 

Otac u Banjoj Luci posebno povjerio mladima na čašćenje. 

 

 

Vatikan, 21. studenoga 2003. 

L'Osservatore Romano ponovno o bl. Ivanu Merzu:  

objavljena četiri osvrta na knjigu Giampaola Matteia 
 

Vatikanski dnevnik »L 'Osservatore Romano« u svojemu izdanju od 22. studenog 2003. 

objavio je četiri posebna osvrta na knjigu Giampaola Matteija, koja je naslovljena »Ivan Merz, 

program života i katoličkoga djelovanje za današnju mladež«. Riječ je o izlaganjima što su ih 

u prigodi izlaska iz tiska spomenute knjige priredili i 8. studenog u Dvorani za skupove 

Zajednice svetoga Egidija u Rimu održali pročelnik Zbora za evangelizaciju naroda kardinala 

dr. Crescenzio Sepe, zagrebački nadbiskupa metropolit i predsjednik Hrvatske biskupske 

konferencije kardinal Josip Bozanić, splitsko-makarski nadbiskup metropolit dr. Marina Barišić 

te banjolučki biskup i predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine dr. Franjo 

Komarica. Knjiga Giampola Matteija o blaženome Ivanu Merzu objavljena je kao 66. svezak 

niza »Monografije« spomenutoga vatikanskog dnevnika, koju vodi njegov ravnatelj prof. dr. 

Mario Agnes. Priređena je na izričitu želju pape Ivana Pavla II. Knjiga ima stotinu stranica i 

posebni prilog od deset crnobijelih slika uz onu višebojnu na naslovnici. Odlikuje se 

jednostavnošću opisa života i rada blaženoga Ivana Merza, što je čini vrlo ugodnom za čitanje, 

te donosi veći broj svjedočanstava o blaženiku i njegovoj suvremenosti za današnju mladež i 

katoličke svjetovnjake uopće. Temelji se na povijestnim vrelima svjedočanstvima a njezin se 

pisac služio knjigom mons. Fabijana Veraje »Ivan Merz, začetnik katoličke akcije u Hrvatskoj«, 

objavljene u Vatikanu 1998. u izdanju Vatikanske izdavačke knjižare. Knjiga će Giampola 

Matteija o blaženome Ivanu Merzu uskoro biti tiskana i na hrvatskome jeziku.  

 

 

 

Makarska, 23. studenoga 2003. 

Sjećanje 98-godišnje gospođe Ljubice Dominis na bl. Ivana Merza 

 
Veoma su rijetke još živuće osobe koje su imale sreću susresti i poznavati bl. Ivana 

Merza. Zato je ugodno iznenađenje kad se koja pronađe i iznese svoja sjećanja. Katolički 

tjednik «Glas Koncila» od 23. XI. 2003. na str. 25 donosi 

opširan razgovor s gospođom Ljubicom Dominis, (98 

godina), rodom sa Brača koja je u svojoj mladosti u 

Postirama imala priliku upoznati blaženog Ivana Merza. 

Kao orguljašica svirala je na misi i orlovskom sletu na 

kojemu je sudjelovao i bl. Merz. Priča dalje gospođa 

Ljubica: «Bilo je to prigodom orlovskog sleta 1927. u 

Postirama na koji je došao i Merz. I ja sam, hvala Bogu, 

bila orlica kad sam imala 18 godina. S kora sam predvodila 

sviranje i pjevanje, a u jednom trenutku i Merz se pojavio 

na koru gdje sam ja svirala, što je izazvalo posebno 

uzbuđenje i ponos u nama pjevačima, premda nije bilo ni vremena ni prigode da nam išta duže 

govori dok smo pjevali. Sjećam se da ni je rekao da mu je drago što sviram u crkvi. A govorio 

je poslije svima, potičući nas da budemo dobri i pobožni.» Upitana veže li ju još išta uz lik 

Ivana Merza odgovorila je: «Kad smo došli na Hvar 1931. g. meni je pokojni barba darovao 
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Merzov životopis. Kad sam ga pročitala, pitao me što mi se čini. Rekla sam mu da svaku večer 

rečem jedan Oče naš, ali nikad ne rečem: 'Pokoj vječni daruj njemu Gospodine', nego samo 

rečem: 'Ivane Merzu, moli se za našu omladinu.' To mi je bilo umjesto 'pokoj vječni'. Bila sam 

uvjerena da njemu ne treba molitva za pokoj vječni, da je on u slavi nebeskoj i da se zato treba 

moliti za ovu žalosnu, nazvala bih je, nesretnu mladež.» Na pitanje je li mladež bila bolja prije 

u doba Merza, ili je bolja sada, kaže: «Hvala ti, Bože, da je bila bolja prije. Još je bilo duha, još 

smo išli u crkvu, još smo se molili Bogu…» U nastavku razgovora gđa Ljubica je govorila o 

svome članstvu i radu u Orlovskoj organizaciji, te je spomenula da je poznavala i Maricu 

Stanković koja je također dolazila u Južnu Hrvatsku posjećivati katolička društva. 

 

 

 

Rim, 3. prosinca 2003. 

Kardinal Puljić nazvao bl. Merza mostom   

za povezivanje korpusa hrvatskog naroda 
 

Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić predvodio je misno slavlje u hrvatskoj 

crkvi Sv. Jeronima u Rimu 3. prosinca, u povodu zahvalnog hodočašća Papi i Rimu što je 

posjetio Bosnu i Hercegovinu te proglasio blaženim Ivana Merza. Na misi su koncelebrirali 

predsjednik Biskupske konferencije BiH banjolučki biskup Franjo Komarica, sarajevski 

pomoćni biskup Pero Sudar te tridesetak svećenika iz Bosne i Hercegovine. “Došli smo u Rim 

da zahvalimo Bogu i Svetom Ocu za sve što je učinio za svoga pontifikata, na poseban način u 

vremenu rata i poslije rata, nadalje pohodivši nas na prostoru gdje živimo i gdje smo kod kuće, 

u Bosni i Hercegovini. Na taj je način pokazao svoju blizinu, te svojim pastirskim glasom branio 

naša prava, darovavši nam novoga blaženika“, istaknuo je kardinal. Govoreći kako nisu 

slučajno na svojim prostorima te da nisu birali gdje će se roditi i da nisu ni birali koga će imati 

pokraj sebe, kardinal Puljić kazao je da im je Bog to dao i da stoga moraju otkriti svoj zadatak 

i poslanje života na tom komadiću zemlje koja je im je dodijeljena, a koju zovu svojom 

domovinom. Pojašnjavajući kako Bog ima srca, primjećuje patnju svoga naroda, želi ga 

nahraniti, ne samo ovozemaljskim kruhom nego i svojom Božanskom ljubavlju, kardinal je 

pozvao na prepoznavanje toga Božjeg srca koje je blizu u njihovim patnjama i iskušenjima i 

nastojanjima, ali i u lutanjima. Bog ima srce, sažalijeva, ali ne tako da nas ponižava nego da 

nas uzdigne u dostojanstvo svoga djeteta, kazao je, upozorivši da se moraju izdići iznad 

opasnosti da, proživljavajući tolike muke, ne počnu sami sebe sažalijevati. Kazao je kako u 

svojoj zemlji trebaju ostvariti sebe i kao Hrvate i kao katolike, ne protiv drugih, nego ne dati se 

samljeti s bilo koje strane s koje dolazi pritisak. Dodao je da moraju raditi na uvezivanju svojih 

snaga na istom pravcu, a to je opstanak i prepoznatljivost. “Zato i molimo bl. Ivana Merza koji 

je premostio Savu, da on bude most povezivanja hrvatskog korpusa bez obzira na državne 

granice, da osjećamo potrebu jedinstva, duha kulture, baštine, povijesti i da istinski svima u 

svijetu damo do znanja da nije grijeh voljeti svoje, nije grijeh voljeti svoj narod, svoje korijene, 

svoj identitet. Ono što drugi smatraju ponosom, nama to u grijeh ubrajaju. I mi imamo pravo 

na svoj ponos i mi ima pravo na prepoznatljivost“, poručio je kardinal Puljić.  
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Vatikan, 4. prosinca 2003. 

Pozdravni govor biskupa Komarice papi  

prigodom zahvalnog hodočašća za beatifikaciju 

 
„Sveti Oče!  Danas su ovdje pred Vama članovi Organizacijskoga odbora za pripremu 

Vašega ljetošnjeg nezaboravnog pastirskog pohoda Bosni i Hercegovini. Došli smo iskreno 

Vam zahvaliti za taj čin očinske skrbi i ljubavi prema katolicima i prema svim ostalim 

građanima naše Domovine.  

Ovaj naš naraštaj, ali i 

budući naraštaji, Vama – istinskome 

i najvećemu prijatelju naše zemlje, 

brižnome Bijelom Ocu nas sinova i 

kćeri Katoličke Crkve – duguje 

trajnu i neizmjernu zahvalnost za 

bezbrojne izraze ljubavi i konkretne, 

učinkovite skrbi. Posebno smo se u 

to uvjerili za vrijeme nedavne teške ratne tragedije, koja nas je sve bila pogodila i čije 

mnogostruke, još uvijek otvorene rane, Vi, kao Milosrdni Samarijanac suvremenoga svijeta, 

ustrajno nastojite izliječiti.  

Kao iskreni ljubitelj čovjeka i neumorni promicatelj Božje istine o čovjeku, promicatelj 

pravde ljubavi i mira među ljudima i narodima, svojim dolaskom k nama »raširenih ruku« po 

drugi put u zadnjih sedam poratnih godina, ponovno ste nam jasno priopćili »da zauzimamo 

posebno mjesto u papinu srcu« i da za nas neprestano molite Gospodina. Ponovno ste pokazali 

da, kao nitko drugi na svijetu, suosjećate s nama u našim patnjama i teškoćama.  

Ni mi katolici ni drugi naši sugrađani ne možemo zaboraviti Vaše dirljive riječi pri 

svršetku veličanstvenog euharistijskog slavlja u Banjaluci 22. lipnja ove godine: »Zemljo 

Bosno i Hercegovino, Papa te nosi u svojemu srcu i želi ti dane napretka i mira!«. Ta snažna i 

duboko plemenita izjava još jednom je potvrdila Vašu trajnu blizinu i Vašu posebnu ljubav 

prema nama. Ona nam je posebno dragocjena za još uvijek, nažalost, mnogobrojne 

obespravljene građane naše Domovine, među kojima su ne samo članovi moje Banjalučke 

biskupije nego i cijele Vrhbosanske metropolije. Oni se u nadi protiv svake nade ustrajno nadaju 

da će im se konačno vratiti sva nasiljem oduzeta ljudska prava i njihove građanske slobode, 

među kojima su i pravo na povratak i život dostojan čovjeka u rodnome kraju.  

Želimo Vam, Sveti Oče, posebno zahvaliti za Vaš izvanredni dar, kojim ste nas obdarili 

uzdignućem na čast oltara mladoga katoličkog laika, Banjolučanina Ivana Merza. Stavljajući 

ga za uzor i putokaz, kao »raspored života i djelovanja« današnjemu naraštaju katoličkih 

vjernika svjetovnjaka, napose mladih, dodatno ste nas zadužili da snagom vjere u Isusa Krista, 

djelotvornoga u Crkvi, budemo vjerodostojni promicatelji kulture mira i graditelji civilizacije 

ljubavi u našoj domovini i tamošnjemu dijelu Europe.  

I u ovoj Vam prigodi, Sveti Oče, Kristov Namjesniče na zemlji, obećavamo da ćemo 

mi, hrvatski katolici iz Bosne i Hercegovine, po uzoru na višestoljetne primjere svojih otaca, 

ostati i u buduće vjerni »slavnom Kristovom Križu«, kojega ste u središtu Banjolučke biskupije 

predali našoj mladeži da joj »bude uvijek svjetlo i putokaz« na njezinu putu prema kraljevstvu 

Božjemu.  

Sveti Oče, u ime ovdje nazočnih članova naše domovinske Crkve, kao i svih njenih 

sinova i kćeri, čestitamo Vam 25. obljetnicu papinstva. Smjerno molim Vaš blagoslov. Neka 

nam on bude potpora kako bismo u svojoj životnoj sredini mogli izvršiti odgovornu zadaću, 

koju nam povjerava Isus Krist, i kako bismo mogli provesti u djelo Vaše očinske naputke, a što 

smatramo svojim dugom prema Vama.  
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Vaš blagoslov molim i za cijelu našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, sve njezine 

stanovnike i njezine prijatelje i dobročinitelje.“ 

 

 

Vatikan, 4. prosinca 2003. 

U riječima bl. Ivana Merza papa daje program za budućnost BiH:   

„Boga zaboraviti nikada…“ 
 

Sveti Otac Ivan Pavao II. primio je 4. prosinca u Vatikanu članove državnog i crkvenog 

Odbora za pripremu njegova pastirskoga pohoda Bosni i Hercegovini 22. lipnja 2003. i tom je 

zgodom održao na hrvatskom jeziku ovaj govor:  

Draga braćo i sestre!  

1. S radošću vas primam i srdačno pozdravljam svakoga pojedinog od vas, koji dođoste 

u Rim kako bi mi uzvratili na mojemu pastirskom pohodu Banjoj Luci ostvarenu 22. lipnja ove 

godine. Od svega srca zahvalan za onako srdačan doček, koji mi je tom zgodom priređen, sve 

vas dočekujem svojom dobrodošlicom. 

Pozdravljam banjolučkoga biskupa Franju Komaricu te mu zahvaljujem na ljubaznim 

riječima, koje mi je također i kao predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine 

uputio u ime svih vas ovdje nazočnih. S njim zajedno bratski pozdravljam cijenjenoga i dragoga 

vrhbosanskog nadbiskupa metropolita kardinala Vinka Puljića i pomoćnoga biskupa istoga 

biskupskog sjedišta Peru Sudara, te dragoga i revnoga mostarsko-duvanjskog biskupa i 

trebinjsko-mrkanskoga apostolskog upravitelja Ratka Perića, koji nije mogao biti nazočan na 

ovome susretu. S poštovanjem pozdravljam i predsjednika Predsjedništva Bosne i Hercegovine 

gospodina Dragana Čovića zajedno s drugim članovima Predsjedništva te nazočnu gospodu 

ministre i sve ostale nositelje bosanskohercegovačkih građanskih vlasti, kojima zahvaljujem za 

svekoliko zalaganje kako bi u potpunosti uspio moj pastirski pohod. 

2. U Banjoj Luci je za mene bila posebna radost proglasiti blaženim mladića podrijetlom 

iz toga grada, Ivana Merza. Neka njegov sjajni primjer svetosti katoličkim vjernicima 

svjetovnjacima bude poticaj na zalaganje u svjedočidbi za Evanđelje, koje je mjerilo i glavni 

putokaz za kršćane svih vremena. 

Ovaj mladić, kako su pisali biskupi vaše zemlje, 

»ima uistinu mnogo toga reći i posvjedočiti« (Biskupska 

pastirska poslanica) svim ljudima dobre volje. Njegov se 

vjerojatno najizrazitiji nauk nalazi u riječima, koje se mogu 

čitati u njegovu Dnevniku za 5. veljače 1918., u doba kada 

je cijela Europa bila zahvaćena ratom a on se nalazio na 

bojišnici: »Boga zaboraviti nikada. Težiti neprestano za 

ujedinjenjem s njime.« 

3. Te njegove riječi imaju posebno značenje za vašu 

zemlju, koja nastoji izići iz brojnih patnji, koje su posljedica ugnjetavačkoga režima i 

višegodišnjega rata. Postojeće teško stanje moći će se svladati stvaranjem demokratskih 

ustanova na političkoj i upravnoj razini. Još je potrebnije, međutim, raditi na istinskoj duhovnoj 

obnovi, koja omogućuje da čovjek bude spreman na oprost, pomirbu i uzajamno poštivanje 

vjerskoga i kulturnoga identiteta svakoga pojedinca. 

To su putovi, koji vode stvaranju sretnoga, mirnoga, slobodnoga i solidarnoga društva. 

To je put, koji omogućuje toliko žuđeni povratak prognanika i izbjeglica u njihov rodni kraj, u 

ozračju sigurnosti i potpune slobode. 

4. Velik je izazov što stoji pred vama: »Nikada zaboraviti Boga«! Jamčim vam svoju 

potporu u molitvi te vas želim ohrabriti da idete naprijed s pouzdanjem. 
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Na sve vas i na vašu domovinu sišao Božji blagoslov.   Hvaljen Isus i Marija! 

 

 

Martinska Ves, 6. prosinca 2003. 

Upoznavanje župe s blaženim Ivanom Merzom 

 
U subotu i nedjelju, 6. i 7. prosinca 2003. postulator za kanonizaciju bl. Ivana Merza o. 

Božidar Nagy, boravio je u Martinskoj Vesi na poziv mjesnog župnika vlč. Ivice Berdika. U 

subotu je za dvije skupine mladih održao predavanje o bl. Ivanu Merzu popraćeno 

multimedijalnom prezentacijom života blaženika. U nedjelju je kod svih sv. misa u župi i filijali 

održao propovijed posvećenu upoznavanju novoga blaženika i njegove poruke i podijelio 

informativne materijale. Skupina mladih iz te župe pod vodstvom vjeroučitelja vlč. Ivice 

Kovačića sudjelovala je u proljeće ove godine na nadbiskupijskom natjecanju o bl. Ivanu 

Merzu. 

 

 

Zagreb, 8. prosinca 2003. 

Na blagdan bezgrešne studenti Palme upoznaju bl. Ivana Merza 

 
Na blagdan Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije o. 

Božidar Nagy, postulator bl. Ivana Merz, održao je za studente koji se 

okupljaju u Palmi – Bazilika Srca Isusova u Zagrebu predavanje o 

«palmašu» koji je postao blaženik.  U svome govoru napose je istaknuo 

mnogostruke veze koje su vezale bl. Ivana Merza s Bazilikim Srca 

Isusova koja je za njega bila mjesto njegova posvećenja i uspona prema 

oltaru. Predavač je naglasio kako je bl. Merz  dolazio upravo u tu 

prostoriju gdje se upravo održavalo predavanje, a gdje je on držao 

predavanje tadašnjim mladima, članovima orlovskog društva «Kačić» 

koje je djelovalo uz Baziliku Srca Isusova. O. Božidar napose je naglasio 

činjenicu da se ovo predavanje održava na blagdan Bezgrešnog Začeća 

jer je taj blagdan dvostruko važan za bl. Ivana Merza. Naime za taj dan blaženik je kao 

devetnaestogodišnjak, 8. XII. 1915. učinio zavjet čistoće do braka kako je to zabilježio u svome 

dnevniku. A osam godina kasnije, za isti blagdan Bezgrešne   8. XI. 1923., nakon obavljenih 

duhovnih vježbi u Palmi bl. Ivan Merz učinio je vječni zavjet čistoće čime je cijelo svoje srce i 

biće posvetio Bogu, a kroz njega tolikim bližnjima za čije duhovno dobro je radio. Svim 

nazočnim studentima postulator je podijelio informativni materijal o blaženom Ivanu i 

potaknuo ih je da mu se također preporučuju u zagovor u svojim potrebama. 

 

 

Zagreb,  11. prosinca 2003. 

Hodočašće i sv. misa na grob blaženog Ivana Merza 
 

U Bazilici Srca Isusova u Zagrebu služena je sveta misa na grobu bl. Ivana Merza u 

drugi četvrtak u mjesecu, 11. prosinca 2003. Ova sv. misa jest redovna mjesečna sv. misa koja 

se služi u čast novoga blaženika Ivana Merza. Sv. misa namjenjuje se na ove nakane: za one 

koji nemaju posla da ga nađu, za one koji nisu primili plaću da je dobiju, i za ovisnike o raznim 
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ovisnostima da ih se oslobode. Ovu sv. misu služio je 

župnik Martinske Vesi, vlč. Ivica Berdik koji je hodočastio 

na grob bl. Ivana Merza s skupinom mladih iz njegove 

župe. U svojoj propovijedi među ostalim vlč. Berdik je 

rekao: «Vjera je ono što nas ovdje danas okuplja da po 

zagovoru bl. Ivana Merza, koji se nije bojao života nego je 

vjerovao da Bog ima rješenje za svaku životnu situaciju, te 

se tako u vjeri i nađe životne situacije mogu riješiti.» Na 

kraju propovijedi vlč. Berdik je pozvao vjernike da 

obavijeste o zadobivenim milostima jer se radi o 

svjedočanstvu vjere koje bi moglo potaknuti i druge da otvore svoje srce Bogu.  

 

 

Banja Luka, 16. prosinca 2003. 

Zajednička poštanska marka u BiH posvećena posjetu pape Ivana Pavla II. 

i beatifikaciji I. Merza 
 

Prigodom pohoda Svetog Oca Ivana Pavla II. Banjoj Luci i beatifikacije Ivana Merza 

bila je izdana prigodna zajednička poštanska marka od sva tri bosanskohercegovačka poštanska 

operatera: Srpske pošte Banjaluka, JP BH pošta Sarajevo i Hrvatska pošta Mostar. Na marki je 

prikazan Papa Ivan Pavao II. u prvom planu s uzdignutom rukom na pozdrav, a u pozadini 

povećani lik novog blaženika Ivana Merza, rad slikara Ante Mamuše. Marka je bila svečano 

predstavljena prije Papina dolaska i to u Banjoj Luci, Sarajevu i Mostaru. Ovo je bilo prvi puta 

nakon prestanka rata  (1995.) da su se sva tri poštanska operatera dogovorili i izdali zajedničku 

marku. U tome ima i puno simbolike: Papa i novi blaženik pridonose suradnji i zbližavanju svih 

triju naroda u BiH!  

Ovih dana još jedan događaj ujedinio je predstavnike triju bosanskohercegovačkih 

nacionalnosti i vjeroispovjesti koji su zajednički obilježili Dan rođenja bl. Ivana Merza u Banjoj 

Luci, 16. XII. 2003. Donosimo fotografije s te proslave uz kratki komentar, a nakon fotografija 

nalazi se opširniji opis ove prve proslave Dana rođenja bl. I.Merza nakon njegove beatifikacije.  

                            

 

Banja Luka, 16. prosinca 2003. 

Ekumensko-međureligijska proslava dana rođenja bl. Ivana Merza 
 

16. prosinca 2003., u Banjoj Luci svečano je proslavljen dan rođenja bl. Ivana Merza 

koji je toga dana rođen prije 107 godina. Ovogodišnja proslava dana njegova rođenja, koji se i 

prijašnjih godina redovito obilježavao u njegovom rodnom gradu,  ove je godine imala 

dvostruku značenje. Prvi put se slavila nakon beatifikacije i imala je  dodatnu ekumensku i 

međureligijsku dimenziju.              
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U 17 sati u banjalučkoj katedrali svečanu koncelebriranu sv. misu služio je banjalučki 

biskup Franjo Komarica, a koncelebrirali su vlč. Zvonimir Matijević, župnik rodne župe bl. 

Ivana Merza i  o. Božidar Nagy, postulator kauze za kanonizaciju bl. Ivana. Pod misom je 

pjevao katedralni zbor. Biskup Komarica je u svojoj propovijedi najprije istaknuo kako se svake 

godine u Banjoj Luci posebno slavilo i dan rođenja 

bl. Ivana Merza 16. prosinca i dan njegove smrti 10. 

svibnja, kada se molilo za njegovu beatifikaciju. 

Ovogodišnja proslava njegova rođenja jest prva 

nakon beatifikacije, i ovom sv. misom još jednom se 

zahvalilo Bogu za izmoljenu beatifikaciju i Papin 

pohod Banjoj Luci. Blaženi je Ivan bio osoba koja je 

ustalasala svoje suvremenike iz određene duhovne 

učmalosti, naglasio je biskup Komarica i istaknuo 

koliku je vrijednost ima najprije roditeljski odgoj 

kod bl. Ivana, a napose odgoj u školi gdje je na nj najviše pozitivno utjecao njegov 

srednjoškolski profesor, laik prof. Ljubomir Maraković. Upravo na primjeru Ivana Merza vidi 

se kako i onda tako i danas može biti presudna uloga laika odgojitelja u formiranju mladog 

čovjeka. Biskup Komarica je istaknuo također i činjenicu kako Ivan Merz proističe iz obitelji u 

kojoj se ukrštavaju različite europske nacionalnosti, pa i različite vjeroispovijesti a pridonijele 

su harmoničnosti njegove ličnosti. Merza nije slomio rat u kojem je stjecajem okolnosti morao 

sudjelovati, pa je i time njegova poruka našem vremenu prepoznatljiva. Govoreći o Papinom 

pohodu Banjoj Luci biskup Komarica je istaknuo kako Sveti Otac ne otpisuje niti jedan grad, 

niti jednu sredinu i u onima najlošijima traži i ističe ono što je pozitivno i vrijedno. Budući da 

je Papin dolazak i beatifikacija bl. Ivana Merza pravo čudo, slično onim čudesima iz Isusova 

Evanđelja, treba paziti da se niti Banjoj Luci ne dogodi ono što je Isus rekao u Evanđelju za 

Kafaranum i Korozain. Drugim riječima, Papin dolazak i novi blaženik obvezuju sve nas, i nisu 

zato da budu stavljeni pod posudu nego na vidjelo da svijetle svima. U tome Banja Luka, kao 

rodni grad našeg blaženika, ima svoje poslanje, obavezu i dužnost promicati poznavanje i 

štovanje blaženog Ivana Merza. Sveta misa završila je pohodom i molitvom pred relikvijama 

bl. Ivana Merza u pokrajnoj kapeli u koju  je bio navratio i Sveti Otac za vrijeme svoga pohoda 

banjalučkoj katedrali, gdje se bio i on pomolio pred relikivijama blaženika i blagoslovio je sliku 

bl. Ivana.          

Nakon svete mise uslijedio je poseban program, primanje i prijateljsko druženje u 

prostorijama banjalučke biskupije. Na ovoj proslavi dana rođenja bl. Ivana Merza, osim 

vjernika katolika, bili su nazočni također profesori i učenici banjalučke Gimnazije, koju je 

pohađao blaženi Ivan, a koji su koncem srpnja ove godine putovali u Rim, susreli se sa Svetim 

Ocem  i zahvalili mu što je učenika njihove škole proglasio blaženim. U programu nakon sv. 

mise sudjelovao je glazbeni sastav banjalučke župe koji je izveo nekoliko duhovnih pjesama. 

U govornom dijelu programa nastupila su dvojica učenika banjalučke gimnazije. Slavko 

Jandrić, pravoslavne  vjeroispovijesti pročitao je misli bl. Ivana Merza koje je sam odabrao i 

koje su aktualne i za one koji nisu katolici. Učenik Dženan Hozić, musliman, pročitao je 

sjećanja  o Ivanu Merzu njegova gimnazijskog kolege Ahmeta Kulenovića, muslimana koji je 

zajedno s Merzom išao u gimnaziju svih osam razreda. On ga je u svojoj izjavi, između 

ostalog,  nazvao «idealom čestitosti i poštenja». Postulator o. Božidar Nagy, pročitao je i 

komentirao govor Svetog Oca Ivana Pavla II. što ga je Papa u Vatikanu uputio državnom i 

crkvenom odboru BiH za pripremu Papina dolaska, a koji su došli u Rim na  zahvalno 

hodočašće 3. i 4. prosinca 2003. Posebno je istaknuo onaj dio Papina govora kad Sveti Otac 

navodi riječi iz dnevnika Ivana Merza: «Boga nikada zaboraviti. Uvijek težiti za ujedinjenjem 

s njime». Tu je blaženikovu misao Sveti Otac dao kao program svim ljudima dobre volje u BiH 

za izgradnju bolje budućnosti poprativši ovim riječima: «Te njegove riječi imaju posebno 
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značenje za vašu zemlju, koja nastoji izići iz brojnih patnji... da čovjek bude spreman na oprost, 

pomirbu i uzajamno poštivanje vjerskoga i kulturnoga identiteta svakoga pojedinca.... Velik je 

izazov što stoji pred vama: ‘Nikada zaboraviti Boga’»!  

 Na kraju je svim nazočnima bio prikazan prvi od tri dijela dokumentarnog filma «Rim  - 

vječni grad» što ga je snimila  tv-novinarka Žana Vukosavljević prigodom putovanja 

banjalučke Gimnazije u Rim, a koji je već bio prikazan na  banjalučkoj televiziji.   

Postulator o. Božidar Nagy na kraju je istaknuo važnost daljnjih susreta ovakve vrste 

gdje će se nastojati otkriti one vrijednosti u bl. Ivanu Merzu koje su prihvatljive za sve tri 

vjeroispovijesti i narodnosti u BiH i koje će pomoći u izgradnji bolje budućnosti ove zemlje 

kako to i sam Papa želi i potiče. Biskup Komarica je na kraju svim nazočnima zahvalio na 

sudjelovanju i zaželio sretan Božić, kako onima koji ga slave po Gregorijanskom tako isto i 

onima koji ga slave po Julijanskom kalendaru. Susret se nastavio u predbožićnom raspoloženju 

uz ugodan razgovor i zakusku u prostorijama biskupije.    

Ovom prigodom sjetili smo ponovno riječi koje je Papa Ivan Pavao II. uputio cijeloj 

Bosni i Hercegovini, svim njezinim narodima primajući predstavnike državnog i crkvenog 

Odbora koji je pripremio njegov pohod Banja Luci. Bilo je to u Vatikanu,  4. XII. 2003. 

prigodom njihova zahvalnog hodočašća u Rim. Papa im je između ostalog rekao i ove riječi:       

"U Banjoj Luci je za mene bila posebna radost proglasiti blaženim mladića podrijetlom 

iz toga grada, Ivana Merza. Neka njegov sjajni 

primjer svetosti katoličkim vjernicima 

svjetovnjacima bude poticaj na zalaganje u 

svjedočenju Evanđelja. Ovaj mladić, kako su pisali 

biskupi vaše zemlje, »ima uistinu mnogo toga reći i 

posvjedočiti«  svim ljudima dobre volje. Njegov se 

vjerojatno najizrazitiji nauk nalazi u riječima, koje 

se mogu čitati u njegovu Dnevniku za 5. veljače 

1918., u doba kada je cijela Europa bila zahvaćena 

ratom a on se nalazio na bojišnici: 'Boga zaboraviti 

nikada. Težiti neprestano za ujedinjenjem s njime.' Te njegove riječi imaju posebno značenje 

za vašu zemlju, koja nastoji izići iz brojnih patnji, koje su posljedica ugnjetavačkoga režima i 

višegodišnjega rata. Postojeće teško stanje moći će se svladati stvaranjem demokratskih 

ustanova na političkoj i upravnoj razini. Još je potrebnije, međutim, raditi na istinskoj duhovnoj 

obnovi, koja omogućuje da čovjek bude spreman na oprost, pomirbu i uzajamno poštivanje 

vjerskoga i kulturnoga identiteta svakoga pojedinca. To su putovi, koji vode stvaranju sretnoga, 

mirnoga, slobodnoga i solidarnoga društva. To je put, koji omogućuje toliko žuđeni povratak i 

mi je tom zgodom priređen, sve prognanika i izbjeglica u njihov rodni kraj, u ozračju sigurnosti 

i potpune slobode.  Velik je izazov što stoji pred vama: 'Nikada zaboraviti Boga'! Jamčim vam 

svoju potporu u molitvi te vas želim ohrabriti da idete naprijed s pouzdanjem."  

 

  

 Banja Luka, 20. prosinca 2003. 

Objavljena monografija o beatifikaciji bl. Ivana Merza i papinu pohodu 

Banjoj Luci 

 
Pred Božić je izišla iz tiska monografija o Drugom apostolskom pohodu Sv. Oca Ivana 

Pavla II. Bosni i Hercegovini od 22. VI. 2003. i proglašenju blaženim Ivana Merza, rodom 

banjalučanina. Knjiga, koju je izdao Biskupski ordinarijat Banja Luke, nosi naslov prema 

Papinim riječima iz njegova govora u Banjoj Luci: «Zemljo, Bosno i Hercegovino, Papa te nosi 

u srcu». Knjiga je bogato ilustrirana najvažnijim fotografijama s Papinog pohoda Banjoj Luci i 
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svečanosti beatifikacije, počevši od dolaska na aerodrom, mise beatifikacije i potom do njegova 

oproštaja i uzletanja prema Rimu. Predgovor knjizi napisao je državni tajnik Svete Stolice, 

Kardinal Angelo Sodano u kojem među ostalim piše: «Rimski je 

biskup došao u Banja Luku s velikim darom za katolike Banja Luke 

i cijele Bosne i Hercegovine, jednako kao i susjedne Hrvatske. Riječ 

je o proglašenju blaženim Ivana Merza, apostola Katoličke akcije 

među hrvatskom mladeži, koji je zorni lik nade i najrječitija 

povijesna pouka.» Monografija se za sada može nabaviti po cijeni od 

10 Km odnosno 40 kuna ili 5 Eura kod izdavača, Biskupskog 

ordinarijatu u Banjoj Luci ili u župnim uredima Banjalučke 

biskupije.  

Posebna zanimljivost ove monografije jest epska pjesma u 

desetercu «Banju Luku Papa pohodio» donesena na kraju knjige. 

Autor-pjesnik Toni u stihovima i mjestimice veoma duhovito opisuje 

Papin pohod Banjoj Luci. Evo nekoliko stihova:  

 
Otkad šeher Banja Luka stoji 

I otkada godinice broji, 

Nije jače zvono zazvonilo, 

Nit se nešto veće dogodilo… 

Leti 'tica iz Vječnoga Grada 

I donese Starca srca mlada. 

Donese nam čovjeka od Boga, 

Ivan Pavla po redu Drugoga… 

Nitko nema što nam Bosna ima: 

Jedan Papa, a tri domaćina. 

Pa pred gosta udarili pravac 

Dragan Čović, Tihić i Paravac… 

Policija sva u stavu «mirno», 

Papu nitko nije prstom dirn'o. 

Kraj puta su neki radoznali 

Jedan drugog potiho pitali: 

«Što je ovo, ako Boga znate, 

Srbin čuva Papu i Hrvate!» 

Tko bi rek'o pred malo godina, 

Da će ovo postati istina!… 

Pod zrakama lipanjskoga sunca 

Svetkovina stiže do vrhunca. 

Otkriva se na oltaru slika,  

Papa kliče: «Evo Blaženika! 

Evo vama uzornoga lika,  

Ivan Merza, vjernika laika!» 

Štije Papa knjigu, blago meni: 

«Ivan Merz je odsele blaženi.» 

Pa on zbori uzdignute ruke: 

«To je ponos grada Banje Luke,  

Banje Luke i bijelog Zagreba,  

Cijele Crkve i samoga neba!»                                   

(Toni)

 

 

 

 

Zagreb, 21. prosinca 2003. 

Prospekt bl. Ivana Merza za blagoslov kuća 
 
Postulatura bl. Ivana Merz objavila je trodjelni informativni prospekt namijenjen za 

upoznavanje novog  hrvatskog blaženika  Ivana Merza a prikladan je da se pokloni prigodom 

blagoslova kuća. Župnici koji to žele mogu besplatno dobiti  prospekt u većim količinama u 

Zagrebu na adresi Bazilika Srca Isusova, Palmotićeva 31. 
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Sarajevo, 26. prosinca 2003. 

Bl. Ivan Merz spomenut na božićnom primanju u Sarajevu 

 
Na drugi dan Božića, 26. XII. 2003. u prostorijama 

Vrhbosanske katoličke bogoslovije kardinal Vinko Puljić 

upriličio je božićno primanje za političare, diplomate i za 

predstavnike ostalih vjerskih zajednica u Bosni i 

Hercegovini. Obraćajući se nazočnima Kardinal je među 

ostalim rekao: «Na kraju jedne godine prave se razne analize 

i osvrti. S katoličke strane prošla godina će ostati posebno 

zabilježena ponovnim Papinim pastirskim pohodom BiH, 

Banjoj Luci 22. lipnja, kao i proglašenje prvog sina ove zemlje blaženim, dr. Ivana Merza». 

 

 

Banja Luka, 26. prosinca 2003. 

Biskup Komarica: „Naš sugrađanin u ovoj je godini  

po cijelom svijetu prodičio svoj rodni grad!» 
 

Na blagdan sv. Stjepana, 26. prosinca, u dvorani Biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci, 

biskup Franjo Komarica priredio je svečano božićno primanje za predstavnike vjerskih 

zajednica, kulturne, društvene i političke predstavnike grada i entiteta te predstavnike 

međunarodne zajednice u Banjaluci. U svom obraćanju nazočnima, biskup Komarica je 

govoreći o beatifikaciji bl. Ivana Merza među ostalim rekao: « Papa Ivan Pavao II. darovao je 

nama katolicima, ali i svim drugim Banjalučanima dodatni svojevrstan dar, dar jednog u 

njegovim očima uistinu uspjela života. To je naš sugrađanin blaženi Ivan Merz, koji je u ovoj 

godini po cijelom svijetu prodičio svoj rodni grad. A koliko će ga tek ubuduće prodičiti. Za tu 

budućnost, ne samo našu osobnu nego i naših bližnjih, naših sugrađana i suvremenika, pozvani 

smo konstruktivno pridonositi.» Na početku svoga govora biskup Komarica osvrnuo se na 

proteklu godinu ovim riječima: «Vjerujem da u ime svih nas mogu reći da smo veoma 

zadovoljni i zahvalni Bogu što je naš grad i domovina pohodio u ovoj godini, kao nikad prije u 

povijesti, najveći moralni autoritet današnjice i priznati najveći mirotvorac svijeta, papa Ivan 

Pavo II. Došao je da nas katolike podrži u našoj ljubavi prema Bogu i ovdašnjim ljudima. Došao 

je da svim ljudima i svim narodima u ovom gradu i zemlji još jednom očituje svoju blizinu i da 

i mnoge druge iz bliza i daleka na to isto potakne. Došao je upravo u naš grad, u Banjaluku 

kako bi joj pomogao otvoriti fatalno zatvorena vrata, kako vlastitoj protjeranoj djeci, tako i 

mnogim prijateljima iz svijeta koji Banjaluci i cijelom ovom kraju žele dobronamjerno pomoći 

temeljito izliječiti rane prošlosti koje su još uvijek prekrivene otrovnim gnojem neistine, 

nepravde, mržnje i zakona jačega i bezočnijeg. Došao je Dobri Čovjek i ponudio nam dobri 

lijek međusobnog opraštanja i kajanja, lijek uzajamnog poštivanja i zajedničkog rada oko 

izgradnje bolje budućnosti za sve stanovnike ovog grada, regije i zemlje na prevažnim i 

sigurnim temeljima istine, pravednosti, ljubavi i slobode.»  

 

 

 

 


