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Zagreb, 10. siječnja 2005. 

Mjesečni molitveni dan bl. Ivana Merza u Zagrebu i Kaštel Novom 

 
10. siječnja 2005. prema ustaljenom običaju u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu gdje se 

nalazi grob bl. Ivana održan je mjesečni molitveni dan za što skoriju kanonizaciju bl. Ivanu 

Merzu. Njegovi prijatelji i štovatelji okupili su se na misnome slavlju održanom u 19 sati u 

Bazilici koje je predvodio o. Božidar Nagy, postulator. U svojoj propovijedi postulator je 

najprije protumačio dnevno Evanđelje prvoga dana prvog tjedna u godini nakon završenog 

božićnog ciklusa blagdana. Komentirao je Isusove riječi s početka Markova Evanđelja: 

«Ispunilo se vrijeme, približilo se Kraljevstvo nebesko, obratite se i vjerujte Evanđelju.» 

Istaknuvši kako je u te četiri rečenice sadržan cijeli Stari i Novi Zavjet, postulator se zaustavio 

na trećoj te je prikazao kako je bl. Ivan Merz shvaćao Božje Kraljevstvo i kako ga je svojim 

apostolskim radom neumorno širio u srcima i dušama svojih suvremenika. Spomenuo je i 

brošuru bl. Ivana Merza o Katoličkoj Akciji gdje bl. Merz govori i o socijalnom Kraljevstvu 

Isusa Krista koji treba zavladati ljudskim društvom. Postulator je spomenuo s tim u svezi i 

činjenicu kako su članovi dobro organizirane talijanske Katoličke Akcije na čelu s njihovim 

predsjednikom dr. Luigiem Geddom 1948. godine spasili Italiju od komunizma na prvim 

poslijeratnim slobodnim izborima kad je prijetila velika opasnost da komunisti dođu na vlast. 

Kod sv. mise molilo se za sve nakane i potrebe njegovih štovatelja koji mu se preporučuju u 

zagovor. Na kraju sv. mise prisutni su pohodili Blaženikov grob pjevajući prigodne pjesme u 

čast blaženom Ivanu izmolivši litanije pred njegovim relikvijama. Istoga dana je u župnoj crkvi 

sv. Petra apostola u Kaštel Novom, gdje veoma aktivno djeluje udruga mladih «Bl. Ivan Merz», 

nakon molitve krunice, u 17.30 sati upriličena je molitva za mladež i za kanonizaciju Blaženog 

Ivana Merza te su po prvi puta izmoljene njegove litanije u toj crkvi. U istoj župi djeluju i dva 

glazbena sastava mladih «Simbol» i «Ivan Merz». Oni su nastupili na božićnom koncertu 

održanom u Kaštel Lukšiću gdje su se okupile i drugi vokalno instrumentalni sastavi mladih iz 

regije. (z. j.) 

 

 

Zagreb, 17. siječnja 2005. 

Otkriven reljef bl. Ivana Merza u sjedištu Socijalne akademije u Zagrebu 

 
17. siječnja 2005. u sjedištu Socijalne akademije u Zagrebu u Miramarskoj ul. svečano 

je postavljen i otkriven reljef blaženoga Ivana Merza. Izradio ga je hrvatski akademski kipar 

Ante Starčević. Akademiji ga je u ime Postulature bl. Ivana 

Merza darovao postulator o. Božidar Nagy. Tom prigodom 

postulator je istaknuo kako je Socijalna akademija, na čelu s 

njezinim predsjednikom Marinkom Mikulićem, mnogo 

učinila za Merzovu beatifikaciju. Akademiji je zahvalio za 

svesrdni interes i za svekoliku materijalnu pomoć te 

pravodobno obavješćivanje javnosti o svim aktivnostima s 

tim u svezi. Taj će reljef, istaknuo je o. B. Nagy, u sjedištu 

Socijalne akademije trajno svjedočiti o velikome djelu koje je 

promicao blaženi Ivan Merz. Marinko Mikulić, predsjednik Socijalne akademije, istaknuo je da 

je Akademiji bila čast sudjelovati u zbivanjima za beatifikaciju bl. Ivana Merza. To 
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podrazumijeva sabiranje, povratak duhovnosti, življenje u skladu s maksimom kakav katolik 

treba biti - poručio je predsjednik Socijalne akademije.  

O samome reljefu govorio je postulator o. Božidar Nagy. Napomenuo je da ga je 

gospodin Starčević izradio još 1991. godine. Jedna kopija izvornika darovana je Domu 

hrvatskih hodočasnika u Rimu, koji nosi ime po bl. Merzu. Reljef je blagoslovio Papa Ivan 

Pavao Drugi u Vatikanu 2. svibnja 1991. godine, u nazočnosti samoga umjetnika i uprave 

Doma. Još jedna kopija izvornika nalazi se u Zagrebu, u osnovnoj školi koja nosi ime po bl. 

Ivanu Merzu, u Ulici Račkoga. Izvornik je sada tu - u sjedištu Socijalne akademije.   

Glavna je ideja reljefa: Bl. Ivan Merz, apostol hrvatske mladeži, povezuje Hrvate s 

Rimom. U sredini reljefa prikazan je Ivan Merz s knjigom u ruci. Na njoj piše: crkveni 

dokumenti i papinske enciklike. Time je istaknuta temeljna duhovna značajka bl. Merza kao 

čovjeka Crkve - čovjeka koji je izvanredno poznavao dokumente crkvenoga učiteljstva o svim 

suvremenim problemima. Merz je duboko ušao u otajstvo Crkve, sâm je dobro prostudirao sve 

dokumente crkvenoga učiteljstva unatrag stotinu godina. Bio je Papin čovjek i čovjek Crkve. 

Povorka Hrvata, mladih i odraslih, iza bl. Ivana koji zdesna od zagrebačke katedrale idu 

prema bazilici Sv. Petra u Rimu želi označiti ulogu bl. 

Ivana Merza u povezivanju Hrvata, napose hrvatske 

mladeži, s Rimom - središtem kršćanstva. Ujedno 

podsjeća na nastojanja bl. Merza u širenju štovanja i 

ljubavi prema Papi, Rimu, Svetoj Stolici, ljubavi prema 

Crkvi. Bl. Ivan na kaputu nosi značku Orlovske 

organizacije. Umjetnik je želio istaknuti da je Merz svoj 

apostolski rad ugradio u okvire Orlovske katoličke 

organizacije, kojoj je u Hrvatskoj bio suutemeljiteljom, 

a u koju je uveo načela papinske Katoličke akcije. Na 

reljefu je također hrvatski grb okružen europskim grbom s 12 zvjezdica. Ovime se željelo 

istaknuti europske dimenzije bl. Ivana Merza koji u svojoj osobi ujedinjuje u skladnu cjelinu 

razne elemente europskih narodnosti i kulture što je sve prožeto katoličkom vjerom. Tu je i i 

Kristov monogram, PX, posljednji znak koji je bl. Merz napisao svojom rukom na svome 

testamentu. Željela se naglasiti potpuna pripadnost bl. Merza Isusu Kristu. U desnom donjem 

uglu je i orlovski grb sa tri slova Ž-E-A, tj. Žrtva, Euharistija Apostolat. Bilo je to geslo koje je 

bl. Ivan Merz dao orlovskoj mladeži a koje je i on sam najprije osobno živio i provodio u djelo. 

Iznad reljefa nalazi se poznati natpis sa vijenca što su ga mladi položili bl. Merzu na grob: 

HVALA TI, ORLE KRISTOV, ŠTO SI NAM POKAZAO PUT K SUNCU. Ovaj natpis 

najbolje izražava što je bl. Ivan značio za hrvatsku mladež: bio je onaj koji pokazuje mladima 

i odraslima put k Isusu Kristu.         

 Božo Čubelić 

 

 

Sarajevo, 29. siječnja 2005. 

Biskup Komarica najavio organiziranje katoličkog laikata u BiH 

 
U Sarajevu održan prvi susret vjerničkih društava u BiH. Prema zaključku Biskupske 

Konferencije Bosne i Hercegovine, a u organizaciji Vijeća za laike, u Vrhbosanskom 

bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu u subotu, 29. siječnja održan je Prvi susret predstavnika 

vjerničkih društava s područja Vrhbosanske metropolije. Okupilo se pedesetak predstavnika iz 

dvadesetak vjerničkih društava, udruga, molitvenih i karitativnih skupina. Među 

predstavnicima je bio veliki broj mlađih vjernika laika. 

Predsjednik Biskupske Konferencije BiH i predsjednik Vijeća za laike biskup Franjo 

Komarica saopćio je tom prigodom prisutnima kako je nakana BK BiH da uz ovogodišnji 
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blagdan bl. Ivana Merza, 10. svibnja, bude i službeno ustanovljenje organiziranog laikata 

na području bosansko-hercegovačkih biskupija. Najavio je da će krajem veljače Sarajevo i 

Banja Luku posjetiti predstavnici Papinskog vijeća za laike i organiziranoga laikata Biskupske 

Konferencije Italije. 

U uvodnoj riječi na početku ovog prvog susreta vjerničkih društava predsjednik Vijeća 

za laike banjolučki biskup Franjo Komarica je istaknuo kako je to "jedinstveni povijesni dan za 

Katoličku Crkvu u ovoj zemlji, a posebno za vjernike laike“. "Koliko je poznato, nikada se kod 

nas do sada nije mogao upriličiti zajednički susret većeg broja formalno ili neformalno već 

postojećih vjerničkih društava, udruga, zajednica i skupina. Hvala Bogu da je konačno došlo 

vrijeme da se i kod nas započne s onim što je u desetinama drugih država diljem svijeta već 

odavno redovita praksa", rekao je biskup Komarica. Citirajući riječi Pape Ivana Pavla II. iz 

njegova post-sinodalnog dokumenta „Crkva u Europi“ iz godine 2003. o poslanju vjernika laika 

u današnjem vremenu i njihovu životnom ambijentu, biskup je zaključio da "Crkva na početku 

ovog našeg novog stoljeća i tisućljeća polaže velike nade upravo u vas najmnogobrojniji dio 

svojih članova. To čini i mora činiti i Crkva u našoj Domovini“.  

Prigodno predavanje o katoličkom laikatu u nauci Crkve održala je voditeljica 

Biskupijskog centra "Sv. Josip“ u župi Lištani kod Livna Marija Jurković prikazujući stanje 

društva i Crkve u BiH. Ona je, među ostalim, govorila o prevažnoj ulozi vjernika laika u Crkvi 

i svijetu kako ju tumače suvremeni dokumenti Crkve. Zatim su predstavnici svakog od 

vjerničkih društava, udruga odnosno skupina u kratkom izlaganju progovorili o djelovanju i 

ustroju svoga društva, udruge odnosno skupine. 

Nakon toga biskup Komarica je predočio nazočnima što sve Zakonik kanonskoga prava 

govori o vjerničkim društvima koja mogu biti javnog ili privatnog karaktera ali uvijek s 

izričitom dozvolom mjerodavne crkvene vlasti. Tajnica vijeća dr. Klara Ćavar je govorila o 

organiziranom laikatu, posebno onom kojega preporučuje Sveta Stolica i sam Sveti Otac. Taj 

organizirani laikat je proširen po desetinama tisuća župa i stotinama biskupija u zemljama svih 

kontinenata, a za kojega se svojevremeno svim srcem zalagao i blaženi Ivan Merz. Biskup 

Komarica najavio je da će se u rano proljeće organizirati još takvih i sličnih susreta. Susret je 

završen molitvom i pjesmom. 

 

 

Hrnetić-Karlovac, 30. siječnja 2005. 

Još jedan vitraj bl. Ivana Merza 

 
19. rujna 2003. zagrebački nadbiskup Kardinal Josip Bozanić blagoslovio je novu župnu 

crkvu u Hrnetiću kraj Karlovca, posvećenu hrvatskim mučenicima. U crkvi su na dvanaest 

vitraja prikazani hrvatski mučenici, sveci i blaženici među kojima je i bl. Ivan Merz. Vitraj je 

djelo umjetnika Domagoja Kačana, a načinjen je još 2002. godine. Bivša župna crkva 

posvećena je sv. Martinu po kojemu i župa nosi ime. Kako je bila premalena za brojne vjernike 

to je pokraj nje izgrađena ova nova crkva, a stara crkva služi sada kao kapela. Ovo je već treća 

crkva u Karlovcu u kojoj su umjetnici izradili lik bl. Ivana Merza. U župi Srca Isusova nalazi 

se kip od drveta bl. Ivana Merza, a u svetištu sv. Josipa je njegova slika, rad akad. slikara Zorana 

Homena. 

 

 

Kaštel Novi, 31. siječnja 2005. 

Novi broj «Kruga» - lista udruge mladih «Bl. Ivan Merz» iz Kaštela 

 
Iz tiska je nedavno izišao novi broj lista «KRUG» što ga već petu godinu izdaje 

katolička udruga mladih «Bl. Ivan Merz» u Kaštel Novom (kraj Splita). Kao i prethodni tako je 
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i ovaj broj bogat sadržajem i ilustracijama. Čitatelji se detaljno izvještavaju o bogatoj aktivnosti 

ove udruge mladih koja se nadahnjuje na svetačkom primjeru i idejama bl. Ivana Merza. Tako 

čitamo o sudjelovanju njihovih voditelja u Radio emisijama, o organizaciji božićnog koncerta, 

potom o sudjelovanju na dekanatskom susretu mladih u Solinu. Tu je izvješće o pridruživanju 

molitvenoj akciji u Zagrebu za kanonizaciju bl. Ivana Merza. Čitamo potom vijesti o održanom 

godišnjem izletu Split –Klis, o duhovnoj obnovi u Krapnju, o ministrantskom susretu u Solinu, 

u sudjelovanju na šestom Papa festu u Solinu i još mnogo drugih zanimljivih aktivnosti. 

Posebno je dojmljivo godišnje izviješće udruge. U tom razdoblju realizirano je ukupno 764 sata 

rada s mladima. Nekoliko članaka posvećeno je bl. Ivanu Merzu. Tako se u jednom članku 

ističe da se sada treba pripremati za kanonizaciju bl. Ivana, te koji se uvjeti traže da ga što prije 

dobijemo i kao sveca. Donosi se i izvještaj s proslave prvoga blagdana bl. Ivana koja je bila 

organizirana s bogatom pripremnom trodnevnicom u Kaštelima. Ovaj broj Kruga donosi i 

brojne druge korisne članke za opću kršćansku formaciju i odgoj mladih. Posebno se ističe 

članak « 25 cool načina da kažeš drogi – ne».  

 

 

Rim, 3. veljače 2005. 

Don Jenko Bulić obranio u Rimu magistarski rad o bl. Ivanu Merzu 

 
Don Jenko Bulić, svećenik Splitsko – makarske nadbiskupije i član Papinskog 

Hrvatskog Zavoda Sv. Jeronima u Rimu, u četvrtak 3. veljače obranio je magistarsku tezu na 

Papinskom Sveučilištu «Salezijanum» na Fakultetu Odgojnih znanosti. 

Naslov teze je: Blaženi Ivan Merz, odgojitelj mladih. Program života mladima u Hrvatskoj 

danas. 

Student je radnju podijelio u tri poglavlja u kojima je s pedagoško – katehetskog gledišta 

aktualizirao život i poruke našeg novog blaženika nastojeći ga smjestiti u naše vrijeme i izazove 

kroz koje prolaze mladi u Hrvatskoj zajedno sa njihovim roditeljima i odgojiteljima. 

U prvom poglavlju autor donosi 

kronologiju života Ivana Merza s posebnom 

interpretacijom i analizom njegova bogatog 

životnog Dnevnika kojeg je ostavio na više od 820 

ručno napisanih stranica, a najvažniji je izvor 

saznanja o tom mladom katoličkom laiku s početka 

prošlog stoljeća.   

U drugom poglavlju istaknuta je definicija, 

cilj i smisao Katoličke Akcije koja je bila središte 

Merčevog djelovanja kao katoličkog laika i 

intelektualca s posebnim osvrtom na teme s kojima je bl. Merz nastupao pred mladima a danas 

su na svoj način u novim okolnostima podjednako aktualne. Među njima izdvajamo važnost 

moralnih principa, poznavanje temelja vjere i smisla života, važnost sporta i tjelesnog odgoja, 

dostojanstva žene, zauzetosti katoličke mladeži u društvu i politici, osnivanje katoličkih udruga, 

sredstava društvenog priopćavanja pa sve do mode i muzike.  

U trećem poglavlju detaljno se analizira stanje mladih u Hrvatskoj danas s posebnim 

osvrtom na komunistički sustav koji je ostavio svoje tragove u školama i odgojnim ustanovama. 

Autor navodi probleme mladih ali i njihove mogućnosti povezujući ih s pozitivnim idejama i 

smjernicama Ivana Merza koje bi na svoj način mogle imati pozitvne odgojne učinke u njihovu 

životu koji prolazi fazu rasta i razvoja kako vjerskog tako moralnog, duhovnog i intelektualnog. 

Jenko Bulić rođen je 29. srpnja 1971. u Splitu a rodom je iz mjesta Tugare. Nakon 

završene srednje Pedagoške škole odlazi u Bogosloviju. Za svećenika Splitsko – makarske 

nadbiskupije zaređen je 29. lipnja 1998. u Spitu. Tri godine vršio je službu župnog vikara u 
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župi Gospe od Anđela u Trogiru gdje je bio i kateheta u Gimnaziji Ivan Lucić. U jesen 2001. 

godine nadbiskup Marin Barišić šalje ga na studij Odgojnih znanosti na Papinsko Sveučilište 

Salezijanum. Od tada je i član Papinskog Hrvatskog Zavoda Sv. Jeronima. Prošle akademske 

godine diplomirao je Odgojne znanosti a ove godine je postigao radnjom o bl. Ivanu Merzu i 

stupanj magisterija. 

 

 

Sarajevo, 4. veljače 2005. 

Kardinal Puljić predložio da kapela u zapovjedništvu vojske  

Federacije BiH bude posvećena bl. Ivanu Merzu 

 
U petak 4. veljače 2005. vrhbosanski nadbiskup Vinko kardinal Puljić po prvi puta je 

posjetio Zajedničko zapovjedništvo Vojske Federacije BiH smješteno u Rajlovcu kod Sarajeva. 

Ovom prilikom kardinal je Zajedničkom zapovjedništvu predstavio dvojicu novih kapelana koji 

su prije nekoliko dana potpisali radne ugovore. Prije dva mjeseca u postrojbe Vojske Federacije 

BiH prvi je ušao fra Marko Oršolić na prostoru Bosanske Posavine. Danas su to učinili i dvojica 

novih vlč. Željko Čuturić i vlč. Jakov Pavlović. Ovih dana ugovor će potpisati, i fra Ćiril Lovrić 

u Livanjskom kraju. 

Na sastanku upriličenom za ovu zgodu u ime Zajedničkog zapovjedništva VF BiH 

kardinala je pozdravio brigadir Milan Pavlak. Zahvalio je kardinalu za prvi dolazak u 

Zajedničko zapovjedništvo i za prve vojne kapelane na prostoru Bosne i Hercegovine. Svim 

nazočnim djelatnicima Zajedničkog zapovjedništva VF BiH vrhbosanski nadbiskup Vinko 

kardinal Puljić uputio je riječi zahvale za poziv i za sve što su učinili kako bi zaživjelo i 

katoličko dušobrižništvo u postrojbama Vojske Federacije BiH. Časnici koji djeluju u 

Zapovjedništvu uvjereni su kako će nazočnost katoličkih svećenika pridonijeti izgradnji svakog 

časnika i svakog vojnika, a posebno ročnika u nastavnim središtima. Na kraju posjeta svi 

nazočni pošli su pogledati prostore predviđene za katoličku kapelicu. U narednom vremenu 

prostori će biti uređeni kako bi bili mjesto molitve i mjesto liturgijskih slavlja. Kardinal je rekao 

kako bi ovu kapelicu trebalo posvetiti novom blaženiku Ivanu Merzu koji je i sam bio 

vojnik.(kta)  

 

 

Banja Luka, 13. veljače 2005. 

Studijski dan za laike u Banjoj Luci stavljen pod zaštitu bl. Ivana Merza 
 

Predsjednik BK BiH i Vijeća za laike biskup Franjo Komarica uputio je putem medija 

poziv na sudjelovanje na Studijskom danu za vjernike laike koji će se 28. veljače održati u 

Biskupskom ordinarijatu u Banjoj Luci. Studijski dan priređuje se u sklopu intenzivnih 

priprema Vijeća za laike BK BiH za početak organiziranog djelovanja vjernika laika u župama 

cijele metropolije. Osim biskupa domaćina, glavni voditelji Studijskog dana bit će ugledni gosti 

iz Rima nadbiskup Francesco Lambiasi i Maria Grazia Tibaldi, odgovorni djelatnici Katoličke 

akcije Italije. Početak studijskog dana je u 10.30 sati, a završava svečanim misnim slavljem u 

banjolučkoj katedrali u 17 sati. Biskup Komarica poziva sve župnike s područja cijele 

Vrhbosanske metropolije da se pridruže župnicima i vjernicima-laicima Banjolučke biskupije, 

da izaberu 2-3 ili više vjernika-laika, koji su posebno angažirani u župnoj zajednici, da kao 

budući animatori organiziranog apostolata laika, na Studijskom danu dobiju dragocjene 

informacije i sugestije za svoje buduće vrlo dragocjeno i potrebno djelovanje. "S radošću Vas 

očekujem i preporučujem zagovoru Presvete Djevice Marije, Majke Crkve i našem blaženom 

Ivanu Merzu, zaštitniku vjernika-laika, napose mladih!", ističe u svom pozivu biskup 

Komarica. 
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Davor, 18. veljače 2005. 

Duhovna obnova u Godini Euharistije 

 
Jučer, u drugu korizmenu nedjelju završila je duhovna obnova koja se održavala u župi 

Davor (Požeška biskupija) kroz tri dana od 18. do 20. veljače 2005., u povodu Godine 

Euharistije. Tema obnove bila je «Bl. Ivan Merz i Euharistija», a vodio ju je na poziv mjesnog 

župnika vlč. Marijana Đukića, postulator za 

kanonizaciju bl. Ivana Merza o. Božidar Nagy. 

Obnova je zahvatila sve staleže ove vjerski veoma 

aktivne župe od 2.500 vjernika, a započela je u petak 

s križnim putem koju je predvodila župska 

karitativna grupa. Slijedila je sv. misa i propovijed 

u kojoj je postulator prikazao život bl. Ivana i 

duhovnu poruku koju nam Bog upućuje preko 

primjera njegova svetoga života. Nakon sv. Mise 

održano je predavanje za mladež (srednjoškolce, 

radničku i studentsku mladež) kojima je bl. Ivan bio 

prikazan kao uzor mladeži prema riječima koje je Papa rekao o njemu na beatifikaciji u Banjoj 

Luci. Subota 19. veljače prije podne bila je posvećena djeci osnovne škole koji su u dvije velike 

skupine sudjelovali na za njih prilagođenima predavanjima uz projekcije slika iz života bl. 

Ivana. Poslije podne održana su predavanja-razmatranja također za dvije skupine župljana: za 

starije osobe (bake i djedove), a potom za bračne parove koji su u braku od 15 do 30 godina. U 

propovijedi kod večernje sv. mise postulator je prikazao euharistijski život bl. Ivana Merza što 

je bila bitna karakteristika njegove duhovnosti. Nakon sv. mise održano je i peto predavanje-

razmatranje za mlađe bračne parove koji su u braku do petnaest godina. U nedjelju prije podne 

crkvu su kod obje župske svete mise do posljednjeg mjesta ispunili brojni vjernici. U župi 

djeluje šest crkvenih pjevačkih zborova koji su svojim skladnim i uvježbanim pjevanjem 

uzveličali liturgijska slavlja duhovne obnove. U propovijedima je postulator među ostalim 

spomenuo i potrebu rada na pripremi kanonizacije bl. Ivana Merza za što se traže dva uvjeta: 

rašireno štovanje Blaženika u vjerničkom narodu i jedno novo izmoljeno čudo po zagovoru 

Blaženika. Između dviju svetih misa bio je održan i sastanak 

za ministrante kojih u ovoj župi ima čak stotina i kojima je 

postulator govorio o velikoj pobožnosti što ju je bl. Ivan Merz 

imao prema Euharistiji.  

Nakon svakog predavanja kao i sv. misa vjernici su 

iskazali čašćenje relikvijama bl. Ivana Merza koje su za ovu 

prigodu donesene iz Zagreba, iz Bazilike Srca Isusova gdje se 

nalazi grob bl. Ivana. Mnogi vjernici nabavili su si tom 

prigodom slike i literaturu o bl. Ivanu da ga mogu što bolje 

upoznati i dalje štovati. Za vrijeme svoga boravka u Davoru 

postulator je u pratnji župnika posjetio i majku dr. Tomislava 

Ivančića. Ona je sa svojim suprugom Đurom bila aktivan član 

Orlovske katoličke organizacije koja je imala svoje brojno 

društvo i u Davoru. Dapače njezin suprug Đuro, otac dr. 

Ivančića bio je glavni organizator i voditelj orlovske katoličke 

udruge u Davoru. Uz župnu crkvu u Davoru nalazi se i katolički Dom kojega su mještani 

izgradili još 1927. g. za potrebe omladine iz Orlovske katoličke organizacije i za potrebe župe. 

(Dom je bio izgrađen u istom stilu kao i ostali orlovski domovi po Hrvatskoj od kojih npr. i 

danas postoji takav izvorni dom u Brodskom Varošu kraj Slav. Broda, a mještani ga zovu 

«orlana».) Dom u Davoru je nakon 2. svjet. rata iz temelja obnovljen i sada služi za brojne 
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župske aktivnosti. Rijetki stariji mještani, nekadašnji članovi Orlovske organizacije dobro se 

sjećaju kako su u Davor dolazili dr. Ivan Protulipac, Marica Stanković i drugi voditelji Orlovske 

organizcije, a jedna baka prisjetila se da je u Davor dolazio i bl. Ivan Merz.  

 

 

Staro Petrovo Selo, 22. veljače 2005. 

Pet godina djelovanja Humanitarne udruge «Bl. Ivan Merz» 2000. – 2005. 
 

Već pet godina djeluje u Hrvatskoj Humanitarna udruga izbjeglih i raseljenih Hrvata 

BiH «Dr. Ivan Merz» sa sjedištem u St. Petrovom Selu koju je osnovalo deset protjeranih 

obitelji iz BiH u siječnju 2000. godine. Cilj je udruge pomagati protjerane obitelji iz BiH 

materijalno, pravno i moralno. O osnivanju i početku djelovanja udruge opširno je pisalo 

Glasilo Postulature «Ivan Merz» u br. 1, 2002. g. na str. 58. Ovdje donosimo izvještaj 

predsjednice udruge gospođe Ruže Vidović o djelovanju udruge posljednjih godina. 
Prošlo je pet punih godine od osnivanja Humanitarne udruge „DR IVAN MERZ“ 

tijekom kojih je Udruga veoma uspješno djelovala. Od projekta zbrinjavanja obitelji Hrvata iz 

BiH u Hrvatskoj na samom početku 2000. g. nastavili smo s 

projektom o dodjeli građanskog zemljišta i građevinskog 

materijala za obitelji koje su htjele ostati u Hrvatskoj. Stupili 

smo u kontakt s Vladom RH i predložili da A.P.N. -Agencija za 

otkup nekretnina otkupi u ratu srušene kuće. Bili smo stalno u 

kontaktu s Vladom preko ureda g. Tomislava Vidoševića, a 

kontaktirali smo i s Međunarodnim promatračima. Obilazili smo 

O.S.S., zatim O.S.C.E.-a i A.E.B-a. Naš trud se isplatio uz Božju 

pomoć, program je započet, a do danas je zbrinuto 90% obitelji.  
Udruga je 2002. godine dobila donatora iz Švicarske u 

pokućstvu, te još jednog iz Njemačke. Tako smo počeli 

pomagati obiteljima da namjeste kuće dobivene od A.P.N.-a.  
2001.g. povezali smo se s gospođom Jelenom Brajšom, te se 

udružili u Humanitarnu Mrežu Hrvatske. Godinu dana poslije 

okupili smo se u još jednu zajednicu nas 21 udruga, te registrirali Zajednicu useljenika i 

naseljenika Hrvatske (Z.U.N.H.) U Upravnom odboru te zajednice je i naša Udruga „DR IVAN 

MERZ“ . 

Započeli smo s obilježavanjem progona Hrvata iz BiH i Banjalučke biskupije 2003.g. i 

podigli smo u Davoru na mjestu prelaska Spomen-križ. Našu humanitarnu udrugu nitko ne 

financira. Financiramo se samo kroz članarinu i donacije. Članarina nam je 3,60 lp po članu na 

mjesec.  

Obilježavanje progona Hrvata održava se 24. kolovoza svake godine misnim slavljem i 

druženjem. U svemu nam pomaže vlč. Marjan Đukić, župnik u Davoru. Ove godine navršava 

se deseta obljetnica progona Hrvata iz BiH i Banjalučke biskupije koju ćemo dostojno obilježiti. 

Naša udruga pomaže 71 obitelj odjećom, obućom, posteljinom, higijenskim 

potrepštinama i drugim što dobijemo. Svake godine za Božić skupimo nešto hrane od članova 

koji imaju, pa darujemo one siromašnije obitelji. Udruga pomaže prema svojim mogućnostima 

čak i domicilno stanovništva. 

U našoj udruzi radi 7 volontera. Dva rade svaki tjedan po 2 puta, jedan volonter radi 24 

sata svaki dan, a ostala 4 povremeno, po potrebi,  

Od Vlade R.H. dobili smo priznanje: Zahvalnicu OTISAK SRCA za volonterski rad, a 

od Z.U.N.H.-a smo dobili POVELJU za suradnju.. Ali najveće priznanje nam je ime koje 

nosimo, ime našeg Blaženog Ivana Merza koje nam je otvorilo sva vrata ma koliko zapečaćena 

bila.  
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Naš zadatak još nije gotov, a siromašnih je sve više. Kod Boga imamo zagovornika 

jakog i moćnog, a Bog mi nije još odbio niti jednu moju molbu za moje bližnje i moj narod jer 

vjerujem u Isusove riječi „kucajte i otvorit će vam se“. Svako jutro ustanem i kažem „Gospodine 

ja sam nitko i ništa. Ti mi danas pomozi jer bez tebe sam propala. Idi ispred mene i nitko mi ne 

može nauditi.“        Ruža Vidović 

 

 

Zagreb, 23. veljače 2005. 

Poruka blaženog Ivana Merza za Godinu Euharistije 2005. 

 
23. veljače 2005. g. posve slučajno pronađen je u Leksikografskom zavodu u Zagrebu 

do sada potpuno nepoznati članak bl. Ivana Merza koji je objavljen još 1925. g. u Kalendaru 

«Danica» Društva sv. Jeronima. Članak nosi naslov «Hrvatske crkve» (str.12-16). Kada smo 

mislili da smo o bl. Ivanu Merzu sve već davno pronašli i pročitali, evo velikog, divnog i gotovo 

senzacionalnog otkrića! Povod članka bila je proslava tisućite obljetnice hrvatskog Kraljevstva 

1925. čemu se i bl. Ivan ovim svojim člankom pridružio, ali na svoj jedinstven i potpuno 

duhovan način. Članak je programatskog karaktera, a govori o Euharistiji slavljenoj tijekom 

povijesti kao najvažnijem sadržaju koji povezuje sve naraštaje Hrvata od kralja Tomislava do 

naših dana. Članak daje ujedno i snažne duhovne poticaje za hrvatsku budućnost.  

Ostaje s jedne strane zagonetno kako to da prethodni biografi bl. I. Merza, dr. D. 

Kniewald i o. J. Vrbanek, kao i ostali njegovi suvremenici nisu bili pronašli taj izvanredno 

dubok, važan i zanimljiv članak. Ostao im je jednostavno sakriven. Da su za njega znali sasvim 

je sigurno da bi na njega upozorili i njime se koristili u prikazu svetačkog lika bl. Ivana Merza.  

S druge pak strane kao da je Providnost rezervirala ove misli bl. Ivana za naše vrijeme. 

Premda je članak pisan prije osamdeset godina on ima svu aktualnost i za naše doba i to upravo 

sada za Godinu Euharistije. U njemu ima čak i proročkih elemenata od kojih su se neki nažalost 

djelomično već ostvarili. Stoga ovaj članak možemo slobodno smatrati i kao nebesku poruku 

bl. Ivana Merza za Godinu Euharistije kojom se on iz Neba priključuje njezinu slavlju zajedno 

s nama ovdje na Zemlji. 

I u ovom slučaju ostvaruju se riječi o. Josipa Vrbaneka, Ivanova duhovnika koje je 

zapisao u biografiji bl. Ivana: «Gdje god se Ivan pojavi, bit će i nešto euharistijsko; a u zadnjih 

pet godina Ivanova života u našoj katoličkoj javnosti bilo je i obrnuto: gdje god je bilo što veliko 

i lijepo euharistijsko, tu je bio i Ivan svojim lijepim udjelom.» (Vitez Kristov – Ivan Merz, 

Zagreb, 1943. str. 203,) To je, evo, slučaj i s ovim njegovim člankom otkrivenim u Godini 

Euharistije kojim sada sudjeluje u njezinoj proslavi! I jedna napomena: kad je pisao ovaj članak 

bl. Ivan Merz imao je samo 28 godina! Cijeli članak ponovno je objavljen u knjižici: Božidar 

Nagy, Izvor života – Bl. Ivan Merz i Euharistija, Zagreb, Postulatura I.M., 2005., str. 79-85. 

Također je objavljen u Sabranim djelima Ivana Merza, Svezak 1., Zagreb, 2011., str. 214-217. 

 

 

Rim, 25. veljače 2005. 

Predsjednik Papinskog vijeća mons. Rylko  u pismu biskupu Komarici 

ohrabruje uvođenje Katoličke Akcije u Crkvu u BiH 

 
Preuzvišeni Gospodine, 

Papinsko Vijeće za laike doznalo je s velikim zadovoljstvom za susret o organiziranom 

katoličkom laikatu, koji će se održati u Banjoj Luci 28. veljače o.g. Taj susret može se lijepo 

smatrati kao prikladan nastavak Međunarodnog Kongresa o organiziranom katoličkom laikatu, 

što ga je organiziralo naše Vijeće u suradnji s Međunarodnim Forumom Katoličke Akcije i s 
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Katoličkom Akcijom Italije, a koji se održavao od 30. kolovoza do 2. rujna 2004. Još više: radi 

se o spremnom prihvaćanju poziva što ga je Sveti Otac Ivan Pavao II. uputio u Loretu 5. rujna 

2004. da se s pouzdanjem gleda na Katoličku Akciju, da je se podržava na njezinu putu obnove 

njezine dragocjene tradicije, i da je se cijeni kao školu svetosti i kršćanske formacije, te da se 

vrednuje njezino služenje mjesnoj Crkvi i njenim pastirima šireći njezin apostolski polet. U 

svojstvu predsjednik Papinskog vijeća za laike živo se nadam da vaš susret bude bačeno sjeme 

u vašu zemlju, patničku i velikodušnu, kako bi moglo donijeti plod uspostave organiziranog 

katoličkog laikata. Moći će se tako ostvariti za vašu biskupiju i za sve ostale na Balkanu jedno 

iskustvo kako bi se potom moglo računati s dobro formiranim laikatom, u dubokom jedinstvu 

s biskupima, koji sudjeluje u izgradnji kršćanske zajednice i koji je konstruktivan svjedok 

pomirenja i mira. 

Povjeravam ove nakane blaženom Ivanu Merzu i koristim prigodu da izrazim Vašoj 

Preuzvišenosti kao i njegovoj ekscelenciji mons. Francescu Lambiasi-u, dr. Mariji Graciji 

Tibaldi kao i svim svećenicima i laicima koji sudjeluju na susretu svoje izraze poštovanja u 

Gospodinu       Mons. Stanislaw Rylko, predsjednik 

 

 

Banja Luka, 28. veljače 2005.  

Održan studijski dan za laike i svećenike iz župa s područja BiH 

 
Na inicijativu biskupa Franje Komarice predsjednika BK BiH i Vijeća za laike BK BiH 

održan je u ponedjeljak 28. veljače 2005. u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci 

Studijski dan za župnike i predstavnike njihovih suradnika laika s područja Banjalučke 

biskupije i izvan nje. Povod organiziranju ovoga dana bila je prošlogodišnja odluka BK BiH da 

se pristupi organiziranju laikata na području 

bosansko-hercegovačkih biskupija, a u kontekstu 

Papina pohoda Banjoj Luci 22. lipnja 2003. i 

beatifikacije Ivana Merza. Na Studijskom danu 

sudjelovalo je trideset svećenika, sedamdesetak laika 

i nekoliko redovnica. Posebnost ovoga Studijskog 

dana bila je nazočnost predstavnika organiziranog 

laikata iz Rima, nadbiskupa Francesca Lambiasia i 

dr. Marije Grazie Tibaldi. 

Nakon zajedničke molitve „za sve članove 

Kristove Crkve koji se trude u izgradnji Kristova 

Kraljevstva“, Studijski dan je otvorio biskup domaćin mons. Franjo Komarica. Izrazivši 

dobrodošlicu svim nazočnima, a napose gostima iz „Vječnog Grada“, te sudionicima iz 

Zagreba, on je istaknuo da je „ovaj dan svojevrsni kamen međaš i prekretnica u dosadašnjim 

međusobnim odnosima između svećenika i angažiranih vjernika laika kao i njihove 

suodgovornosti za Crkvu i svijet u kojem živimo.“ Spomenuo je kako je, za razliku od vremena 

komunizma u kojemu je bio službeno zabranjen rad s laicima, sadašnje vrijeme u tom smislu 

puno pogodnije, jer sada „organizirani laikat unutar Katoličke Crkve predviđa i Zakon o slobodi 

vjere i pravnom položaju Crkava i vjerskih zajednica u BiH“. Osvrnuvši se zatim na post-

sinodalni dokument „O Crkvi u Europi“ Pape Ivana Pavla II., predočio je nazočnima glavne 

misli tog dokumenta obzirom „na nenadomjestiv doprinos vjernika laika u crkvenom životu i u 

poslanju Crkve u svijetu“. Istaknuvši potrebu veće izobrazbe laika u poznavanju kršćanskog 

života i poslanja, biskup Komarica je zaključio kako „ Crkva na početku ovog novog stoljeća i 

tisućljeća polaže velike nade u najmnogobrojniji dio svojih članova, katoličkih vjernika laika. 

To mora činiti i Crkva u našoj domovini.“  



198 

 

Član Papinskog vijeća za laike, nadbiskup Francesco Lambiasi održao je predavanje o 

potrebi organiziranog laikata u suvremenoj u Crkvi. Polazeći još od prvih kršćanskih vremena, 

pa sve do najnovijeg doba, on je naglasio da je uvijek bilo i ima spremnih vjernika u laičkom 

staležu da budu istinski svjedoci Evanđelja i da 

odgajaju apostole Evanđelja. Prikazujući 

angažiranog vjernika laika „kao osobu pozvanu 

na usku suradnju s pastirima Crkve“ nadbiskup 

Lambiasi je izložio bit učenja Crkve o laicima i 

laičkim udruženjima u Crkvi, istaknuvši posebno 

kriterije eklezijalnosti za sva crkvena udruženja. 

Navodeći pohod Svetoga Oca Banjoj Luci i 

proglašenje domaćeg sina, laika Ivana Merza kao 

„poseban milosni dar Božje Providnosti mjesnoj 

Crkvi“ on je pozvao sve nazočne da uvaže naputke Svetoga Oca koje je on dao uzdižući na oltar 

Ivana Merza „kao svjedoka Kristova, zaštitnika, suputnika, uzor mladeži i primjer vjernicima 

svjetovnjacima.“  

Svi sudionici su slavili zajedničku sv. misu u katedrali sv. Bonaventure. Misu je 

predvodio biskup Komarica, a prigodnu homiliju o „radosnom i zauzetom služenju u Crkvi i u 

ime Crkve u svijetu“ održao je nadbiskup Lambiasi.  

U poslijepodnevnom programu prvo predavanje na temu „Poziv vjernika laika u Crkvi 

i svijetu“ održala je dr. Maria Grazia Tibaldi, članica predsjedništva Međunarodnog Foruma 

Katoličke Akcije (FIAC). Ističući između ostaloga kako je i bl. Ivan Merz svojim angažmanom 

kao vjernik laik pripremao 2. vatikanski sabor u tijesnoj povezanosti s tadašnjim učiteljstvom 

Crkve, ona je posebno govorila o laičkoj karizmi u Crkvi nakon 2. vatikanskog sabora. Osvrćući 

se, između ostaloga na razne udruge i pokrete katoličkih laika u mnogim zemljama svijeta, dr. 

Tibaldi se s posebnim naglaskom zadržala na suvremenom angažmanu katoličkih laika u 

udrugama koje su članice Međunarodnog Foruma Katoličke Akcije. Istaknula je također da su 

i saborski i post-saborski dokumenti, a napose Papa Ivan Pavao II. posebno zadužili 

organizirane laike u Katoličkoj Akciji da „u duhu svoje karizme tijesne suradnje s vodstvom 

Crkve u župama i biskupijama pridonesu duhovnoj formaciji što većeg broja članova Crkve i 

učinkovitom apostolatu katolika u raznim područjima društvenog i javnog života sredine u 

kojoj žive.“  

Zatim je postulator kauze bl. Ivana Merza o. Božidar Nagy pročitao pismo predsjednika 

Papinskog Vijeća za laike, nadbiskupa Stanislawa Rylka od 25. veljače o.g. upućenog biskup 

F. Komarici za sudionike ovoga Studijskoga dana. (Tekst pisma donosimo odvojeno).   

Biskup Komarica je potom pročitao 

predavanje nadbiskupa Rylka „Katolička Akcija 

– dar Duha Svetoga Crkvi našega vremena“. U 

svom referatu nadbiskup Rylko naglašava kako 

je nastupilo „novo razdoblje udruživanja 

katoličkih laika“ kao svojevrstan „izazov svim 

zajednicama vjernika da svjedoče ovu novost u 

Crkvi i otkriju entuzijazam i duhovni polet 

svojstven svakoj skupini laika“. Istaknuo je kako 

se „Katolička Akcija redovito povezuje s 

institucionalnom dimenzijom Crkve, prema 

klasičnom uzoru: lokalna Crkva u centru i laici kao suradnici u apostolatu s hijerarhijom.“ 

Citirao je mnoga mjesta iz raznih govora Svetoga Oca udrugama Katoličke Akcije, u kojima je 

prepoznatljiva Papina želja da se što više posvijesti „karizmatska dimenzija Katoličke Akcije“, 

i trajna potreba za „temeljitom autentičnom duhovnom formacijom i apostolskim angažmanom 

njenih članova.“ Ističući kako „Papa povjerava Katoličkoj Akciji delikatnu zadaću da bude 

http://www.ivanmerz.hr/vijesti/2005/02_28_2.jpg
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'model' formativnog puta ostalim kršćanima, nadbiskup Rylko je naglasio kako je Katolička 

Akcija „po svojoj biti duboko uključena u tkivo župne zajednice: ne uz, ne pokraj, nego unutar 

mjesne Crkve.“ Kako se na temelju mnogobrojnih Papinih obraćanja članovima udruga FIAC-

a očito „radi o vrlo važnoj stvari Crkve“ čemu „i Papinsko vijeće za laike nastoji dati svoj 

doprinos“ on, kao predsjednik Vijeća, potvrđuje „da Katolička Akcija, u svojim različitim 

organizacijskim formama ostvaruje jedan od vrlo važnih prioriteta i našega poslanja (tj. Vijeća) 

u služenju laicima.“  

Postulator kauze za kanonizaciju bl. Ivana Merza dr. Božidar Nagy govorio je o 

blaženom Ivanu Merz kao uzoru i programu djelovanja za naše vjernike laike. Podsjetio je na 

najvažnije izjave Svetoga Oca o bl. Merzu koje je izrekao u Banjoj Luci, ali isto tako i nakon 

beatifikacije u Vatikanu iz kojih se vidi koliko je Svetom Ocu na srcu novi hrvatski blaženik. 

Posebno je istaknuo one Papine riječi iz njegova govora na beatifikaciji: „Ime Ivana Merza za 

čitav jedan naraštaj mladih katolika značilo je program života i djelovanja. Ono to mora biti i 

danas.“ Na kraju je predstavnik studenata iz Zagreba Dario V. pročitao ovih dana pronađen 

članak bl. Ivana Merza „Hrvatske crkve“, o Euharistiji u povijesti i sadašnjosti hrvatskog naroda 

koji se može shvatiti i kao suvremena poruka našega blaženika za Godinu Euharistije.  

Sudionici studijskoga dana su s velikom pozornošću pratili izlaganja predavača, a u pauzama 

su živo raspravljali o važnosti organiziranog laikata u mjesnoj Crkvi.  

U zaključnoj riječi biskup Komarica je zahvalio svim nazočnima, a napose gostima iz 

Rima, „za ovaj radosni događaj u Banjalučkoj biskupiji i u Crkvi u Bosni i Hercegovini. Najavio 

je još nekoliko sličnih skupova u mjesecu travnju kao pripremu za blagdan bl. Ivana Merza 10. 

svibnja, kada se namjerava službeno započeti s udrugom katoličkih laika u Banjalučkoj 

biskupiji i Vrhbosanskoj metropoliji. (TABB)  

 

 

Zagreb, 2005. 

Literarna nagrada «Bl. Ivan Merz» na natjecanju katoličkih škola 

dodijeljena Sarajevu 

 
Nadbiskupska klasična gimnazija u Zagrebu pokrenula je prošle godine natječaj među 

katoličkim školama po Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini za literarnu nagradu «Bl. Ivan Merz» u 

spomen na hrvatskog Blaženika, svoga kolegu, bivšega profesora francuskog jezika kojega se 

i sada Nadbiskupska gimnazija na Šalati s ponosom sjeća.  Za što bolje obrazovanje važno je 

pružiti učenicima priliku da budu kreativni. Tako su i ove godine brojni učenici katoličkih škola 

u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini imali mogućnost  iskazati se u lijepom pisanju i staviti na 

papir inače tih, intiman svijet vjere. Nagrada «Bl. Ivan Merz»  dodjeljuje se najboljemu 

literarnom radu koji izriče osobnu pobožnost i promišljanja zadane teme u duhu vjere.  Tema 

ovogodišnjega natjecanja bila je DIJETE JE DAR. Na natječaj je pristigao velik broj radova iz 

katoličkih škola iz  Konjica, Sarajeva, Osijeka, Slavonskog Broda, Splita, Rijeke i Zagreba. 

Povjerenstvo Nadbiskupske klasične gimnazije, sastavljeno od profesora hrvatskoga jezika, 

svećenika, profesora vjeronauka i psihologa najboljim je proglasila rad Željane Karlović iz 

Katoličkoga školskog centra u Sarajevu.  15. svibnja na Otvorenom danu škole u 

Nadbiskupskoj gimnaziji u Zagrebu pobjednici je uručena nagrada «Bl. Ivan Merz» u iznosu 

od 1000 kuna. Drugu nagradu osvojila je Slavica Rojc iz Nadbiskupske klasične gimnazije u 

Zagrebu, a trećeplasirani rad bio je esej Dejane Maroš, također iz Katoličkoga školskog centra 

u Sarajevu.  Na slici vidimo ovogodišnju pobjednicu Željanu Karlović, a iza nje ravnatelja 

Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu. U nastavku donosimo njezin prvonagrađeni rad.  
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Pečuh, 2. ožujka 2005. 

Vjerska tribina o bl. Ivanu Merzu za Hrvate u Pečuhu 

 
Na poziv i u organizaciji Hrvatske kulturne udruge «August Šenoa» iz Pečuha održana 

je u prostorijama udruge vjerska tribina posvećena bl. Ivanu Merzu. Organiziranje tribine 

preuzela je prof. Eva Filaković. Tema tribine koju je vodio postulator o. Božidar Nagy bila je: 

«Europske karakteristike i poslanje novog hrvatskog blaženika Ivana Merza». Predavač je 

među ostalim istaknuo kako je bl. Ivan Merz 

boravio tjedan dana u Pečuhu u listopadu 1916. 

g. kod svoga oca koji je tada bio privremeno 

zaposlen u Pečuhu na željeznici. Dapače bl. Ivan 

je i u Pečuhu vodio svoj dnevnik te je tako u 

dnevniku zapisao zanimljiva razmišljanja iz 

kojih na kraju donosimo nekoliko dijelova. 

Sutradan je postulator u pratnji g. Slave 

Mandurića i bivšeg hrvatskog konzula u Pečuhu 

prof. dr. Marića posjetio mjesnog biskupa 

Mayera koji je pokazao zanimanje za bl. Ivana 

Merza te mu je postulator obećao poslati materijale za upoznavanje ovoga hrvatskog blaženika 

čija je majka bila rodom iz mađarskog grada Velike Kaniže. Postulator je još pohodio i hrvatsku 

gimnaziju i ondje upoznao ravnatelja s kojim je dogovorio daljnju suradnju za upoznavanje bl. 

Ivana Merza. Prije povratka postulator je posjetio i obližnje hrvatsko selo Nemet i mjesnog 

hrvatskog svećenika vlč. Zagorca koji se brine za tu župu. U nastavku donosimo izvadak iz 

Dnevnika bl. Ivana Merza koji je zapisao u Pečuhu 22. listopada 1916.g. Bilo je to vrijeme kad 

je blaženi Ivan tek započeo svoj put dubokog obraćenja prema Bogu. Imao je 20 godina kad je 

zapisivao te misli: 

«U čovjeku je ona težnja da nešto stvara, da ga jedna stvar zaokupi, oko koje se, kano 

oko jezgre minerala, sve koncentrično skuplja. A ne ovako; zažmurim mislim o procesu 

mišljenja i tražim da zaronim u onaj svijet, pa tražim onaj prelaz, razliku između obadva. Pa 

onda, gledam u ovo čudo svemira, kako to sve više i juri, kako se sve miče u toj praznini, iz 

ničega; pa onda me spopane strah pred paklom; najednom osjetim, kako taj život nije ništa, 

samo prolazna faza u onaj trajni, kad se je ono što uvijek u nama kuha i vrije oslobodilo i pošlo 

u onaj svijet - za sada mi se čini dosta tamna, no silno 

duboke perspektive - da tada nastaje ono pravo. 

Misleći na ovu prolaznost, ne mili mi se nikakav 

studij, nikakva literatura, nikakva djevojka; uopće 

ništa. Jedini asketski, monahski život u obožavanju 

Euharistije možda podaje zadovoljstvo. Drugo čini 

mi se ne.  Kako bih imao n. pr. veselje skupljati slike 

umjetničke i slične stvari, kad toliki svijet strašno 

gladuje. Kako bih smio željeti da živim sam u svojoj 

sobici, kad bih time sam sebe zavarao, ne idući među 

svijet, gledajući mu muke i upoznavajući psihu 

njegovu. Koje pravo, da uživam u umjetnosti i svemu tome, kad je borba za kruh, i život u svoj 

svojoj osebujnosti, sa svim mukama; porazima i pobjedama izvor sve poezije, pače i nužna 

potreba, ako hoćemo da shvatimo život ovaj kao pripravu, kano jedan mučan posao, čija je 

nagrada - Onaj Veliki. - Ne znam, moram izaći iz te dileme, čini se najbolje će biti kompromis; 

jer jamačno je naša dužnost i u ovom malom skladu što se zove civilizacija, kultura ili drugačije 

raditi oko spoznaje. Možda je spoznaja dobra i zla, težnja za Vječnosti, svrha čovječanstva, pa 

sve uz svrhu materijalnog života i uzdržavanje ljudi ima svaki čovjek zadaću da u svojoj 
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grančici (struki) radi oko te spoznaje. Jedna struka više, druga manje; no mislimo da kod svake 

struke mora da je bol izvor svega; gdje toga nema mislim, da je plod ako ne zao, barem 

uzaludan, jer nije u harmoniji sa svrhom ovoga života. A sav rad sve mora da je u harmoniji sa 

idejom Svega.» (Pečuh, 22. X. 1916.)  

 

 

Banja Luka, 8. ožujka 2005. 

Isusovački generalni asistent iz Rima pohodio biskupa Komaricu  

i kapelu bl. Ivana Merza  
 

Banjolučkog biskupa Franju Komaricu pohodio je 8. ožujka o. Adam Žak, generalni 

asistent Družbe Isusove za slavenske narode. Prenio mu je pozdrave o. Petera-Hansa 

Kolvenbacha, generalnog ministra Isusovačkog reda koji dobro poznaje biskupa Komaricu. U 

dugom srdačnom razgovoru o. Žak i biskup Komarica izmijenili su informacije o prilikama 

katolika u BiH i drugih slavenskih zemalja kao i općenito o prilikama u Europi i svijetu. 

Program univerzalnosti Crkve, koji sadašnji Sveti Otac tako snažno promiče i potiče trebao bi 

biti program i svake mjesne Crkve i Crkve u svakom narodu, a što nažalost nije uvijek slučaj, 

ustvrdili su sugovornici. Biskup Komarica gosta je upoznao s programima koje na području 

socijalnog zbrinjavanja i zdravstvene skrbi provodi Caritas Banjolučke biskupije, a informirao 

ga je i o planovima za osnivanje katoličkih školskih centara - škola za Europu na području 

Banjolučke biskupije te Europske akademije u središtu biskupije. O. Žak odao je priznanje za 

velike žrtve koje svećenici i redovnici zajedno s biskupom ulažu u obnovu Crkve i cjelokupnog 

društva na području Banjolučke biskupije. Obećao je biskupu Komarici da će o svemu izvijestiti 

svoju redovničku subraću i da neće ispustiti iz vida i potrebe Crkve u Banjolučkoj biskupiji i 

Bosni i Hercegovini. 

Zajedno sa svojim domaćinom visoki gost iz Isusovačkog reda pohodio je svetište sv. 

Male Terezije u banjolučkoj župi Presnače, trapistički samostan "Marija Zvijezda", a u 

banjalučkokj katedrali posebno se molio pred relikvijama u kapeli bl. Ivana Merza, s kojim su 

isusovci osobito povezani. 

 

 

Milanovac-Virovitica, 12. ožujka 2005. 

Duhovna obnova o bl. Ivanu Merzu u Virovitici 

 
U župi bl. Alojzija Stepinca u Milanovcu kraj Virovitice održana je 12. i 13. ožujka 

2005. duhovna obnova koju je vodio postulator bl. Ivana Merza o. Božidar Nagy na poziv 

mjesnog župnika vlč. Ivice Šoha. Prigodom 

Godine Euharistije vjernicima ove župe 

Požeške biskupije predstavljen je lik bl. Ivana 

Merza kao velikog štovatelja Euharistije. U 

subotu 12. ožujka prije podne bio je susret s 

djecom i mladima kojima je bio prikazan lik bl. 

Ivana Merza kao apostola mladeži kroz 

multimedijalnu prezentaciju. Poslije podne 

održano je pokorničko bogoslužje, korizmena 

sv. ispovijed te nakon sv. mise prezentacija bl. 

Ivana Merza za odrasle vjernike. U nedjelju je 

postulator održao dvije sv. mise, jednu u susjednoj filijali u Podbrežju, a drugu u župnoj crkvi. 

U propovijedima u kojima je predstavljeno bogatstvo duhovnosti bl. Ivana Merza, postulator je 
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posebno osvijestio vjernicima obavezu zahvalnosti prema Svetom Ocu koji nam je darovao 

Ivana Merza kao blaženika; pozvao ih je da ga upoznaju, štuju i mole mu se i tako pridonose 

njegovoj što skorijoj kanonizaciji. Vjernici su imali mogućnost također iskazati čašćenje i 

poštovanje relikvijama bl. Ivana koje je postulator donio sa sobom iz Zagreba. Ta nova župa 

veoma ja aktivna i u njoj posebno lijepo djeluju četiri župska pjevačka zbora u kojima je 

posebno aktivna obitelj mjesnog liječnika dr. Romana Tripala. Djeluju veoma dobro i 

ministranti. Nova crkva, koja je još u izgradnji već je osposobljena za bogoslužje na veliku 

radost svih župljana. U crkvi će biti izložena i slika bl. Ivana Merza uz glavni oltar. 

 

 

Zagreb, 13. ožujka 2005. 

Predstavljen »Križni put« Paula Claudela u prijevodu bl. I. Merza 

 
»Križni put« iz pera velikog francuskog katoličkog pjesnika, dramatičara i esejista Paula 

Claudela, što ga je na hrvatski jezik preveo bl. Ivan Merz 1921. godine još kao student u Parizu, 

novo je korizmeno izdanje Glasa Koncila. Ovaj hrvatski prijevod Claudelovog Križnog puta bl. 

Ivan Merz prvi puta je objavio u časopisu Život, br. 7., 1922. g. Književni kritičar i esejist 

Božidar Petrač stilski je redigirao prijevod bl. Ivana Merza. Ovaj biser francuske pasionske 

baštine predstavljen je hrvatskoj kulturnoj javnosti 13.   ožujka 

u sklopu tribine »Darovana riječ«, u dvorani bl. Augustin 

Kažotić u Dominikanskom samostanu u Zagrebu. Tribinu je 

otvorio domaćin o. Anto Bobaš, župnik župe Kraljice sv. 

Krunice u ime dominikanskog provincijala, a vodio ju je g. 

Zdravko Gavran. Na predstavljanju su govorili Joja Ricov, 

Božidar Petrač, Milan Bešlić te u ime nakladnika Glasa 

Koncila Nedjeljko Pintarić, dok je legendarni Zlatko 

Crnković stihove svih petnaest postaja križnoga puta 

interpretirao na sebi svojstven, osebujan način. Zajedno s 

predstavljanjem Claudelovog «Križnog puta» otvorena je i 

izložba slika »Križni put« mladoga umjetnika Luke Petrača, 

kojima je i opremljeno ovo tiskovno izdanje. O Merzovom pothvatu prevođenja Claudelova 

Viae Crucis, Joja Ricov je istaknuo: »Vidim Merza koji, kao mlad čovjek u Parizu, ćuti potrebu 

da pred glasanjem jednog velikog sina francuske literature zgrabi svoju olovčicu i svome 

narodu ostavi u baštinu njegov križni put. Merz je vidio da se ovdje radi o kršćaninu, o velikom 

geniju pera, koji je tako zaronio u liturgiju da je kao pčela sve preradio i u punini eksplozije 

donio jedno malo čudo. Merz je 

prerekao, preslovio ono što je našao u 

sebi, duboko pohranjeno u svojoj 

svijesti…« Pisan u rimovanim 

biblijskim versetima, Križni put prepun 

je slika što ih ovaj lirski pjesnik zahvaća 

iz obilja cjelokupne liturgije. U 

pjesničkom razmatranju Isusove muke 

Claudel, držeći se evanđeoskih 

izvještaja i tradicionalne korizmene 

pobožnosti, te smještajući ih u surječje svoga vremena, naglašava njezinu punu svrhu: Kristov 

čin muke i žrtve djelo je spasenja i otkupljenja svakog čovjeka, svega svijeta i svih stvorenja.  

Na kraju predstavljanja «Križnoga puta» voditelj tribine Zdravko Gavran pročitao je izvadak iz 

pariškog Dnevnika bl. Ivana Merza u kojemu bl. Ivan govori kako je preveo Claudelov križni 

put: « Bol moja još uvijek traje i radi toga ne pisah skoro ništa. U prošlom razdoblju hvalim 
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Isusu Kristu, da sam mogao za vrijeme korizme zaroniti u more boli Njegovog Srca i da sam 

živio u tako uskoj vezi s Njime. Usput sam preveo Križni put Paul Claudela i čini mi se, da bi 

svaki katolički pjesnik morao napisati jedan križni put, da uzmognemo ocijeniti njegovu 

veličinu kao čovjeka... Srce Isusovo, Tebi posvećujem moj život; ako je na Tvoju slavu, da 

trpim i tako dođem Tebi, neka bude Tvoja volja i molim Te, da uza me budu u Tvome 

kraljevstvu i moji roditelji.» (Pariz, Sv. Jurjevdan, 1921.)  

A u svojoj doktorskoj disertaciji o Paul Claudelu bl. Ivan Merz ovako piše: »Paul 

Claudel je lirski pjesnik u pravom smislu riječi koji nam u svojim pjesmama daje ulomke svoga 

unutrašnjeg života. To su uzleti k Bogu Stvoritelju svega univerzuma i Kristu euharistijskom 

koga on često prima. (…) Misa mu pruža čitav jedan životni program i pokazuje mu sredstva 

koja bi bila kadra obnoviti cijelo čovječanstvo. (…) Claudel je usvojio liturgijski govor u tolikoj 

mjeri da su mu bez prestanka pod perom molitve i anđeoske riječi, stihovi himana i psalama.« 

Zbor mladih župe Kraljice svete Krunice »Soli Deo gloria«, izvođenjem korizmenih 

napjeva i glazbeno su obilježili ovu lijepu kulturno-vjersku manifestaciju koja je okupila brojne 

vjernike i kulturne djelatnike. 

 

 

Mostar, 18. ožujka 2005. 

Najavljeno osnivanje Javnog vjerničkog društva  

«Blaženi Ivan Merz» u BiH 

 
U Biskupskom ordinarijatu u Mostaru održano je od 16. do 18. ožujka 2005. godine 33. 

redovno zasjedanje Biskupske Konferencije Bosne i Hercegovine. Na početku zasjedanja 

biskupi su, u skladu sa Statutom BK BiH, izabrali kardinala Vinka Puljića, za novog 

predsjednika BK. Biskupi su potom razmotrili stanje u kojem se nalazi Katolička Crkva u Bosni 

i Hercegovini. Na temelju izvješća pročelnika pojedinih Vijeća, biskupi su dali smjernice za 

daljnji rad istih Vijeća. Biskupi su s radošću podržali osnivanje Javnog vjerničkog društva 

„Blaženi Ivan Merz“ koje bi trebalo započeti s djelovanjem 10. svibnja ove godine. 

 

 

Samobor, 28. ožujka 2005. 

Praizvedba mise bl. Ivana Merza 

 
28. ožujka, na uskrsni ponedjeljak, u crkvi samostana Služavki malog Isusa u Samoboru 

po prvi put je izvedena misa koju je u čast bl. Ivana Merza skladao maestro Josip Degl'Ivellio. 

To je ujedno i prva misa uopće posvećena prvom hrvatskom vjerniku laiku koji je kao blaženik 

uzdignut na oltar. Euharistijsko slavlje uskrsnog 

ponedjeljka pred izloženom blaženikovom 

slikom predvodio je postulator za kanonizaciju 

bl. Ivana Merza, o. Božidar Nagy u koncelebraciji 

s mjesnim samoborskim župnikom preč. 

Vladimirom Bogdanom. Misu bl. Ivana Merza 

skladanu za dvoglasni-pučki zbor i orgulje u 

okviru euharistijskog slavlja izvodili su članovi 

Hrvatskog pjevačkog društva JEKA iz Samobora 

koje je jedan od pet najstarijih zborova u 

Hrvatskoj, osnovan još 1874.g. Zborom je 

dirigirao sam skladatelj maestro Josip Degl'Ivellio voditelj istoga zbora, a orguljsku pratnju 

osigurao je Robert Jakica. Na početku sv. mise brojne vjernike ljubitelje duhovne glazbe u 
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prepunoj samostanskoj crkvi pozdravila je poglavarica samostana s. Greta Dorić istaknuvši 

značaj ovoga vjerskog i kulturnog događaja. Postulator o. B. Nagy govoreći o Isusovu 

uskrsnuću i apostolima kao svjedocima uskrslog Krista, prikazao je u homiliji bl. Ivana Merza 

također kao Kristova svjedoka, kako ga je i Papa nazvao na njegovoj beatifikaciji. Ujedno je 

naglasio kako nam je svima obaveza zahvalnosti Bogu, Crkvi i Papi koji su nam Ivana Merza 

darovali kao blaženika, upoznati život bl. Ivana i poruku koju nam preko njega Bog upućuje. 

Kod svete mise ministrirao je književnik prof. Joža Prudeus, jedan od ministranata s najdužim 

ministrantskim stažom: nedavno je proslavio 55 godina svoga redovnog ministriranja. Na kraju 

sv. mise zbor JEKA izveo je i mali koncert prigodnih pjesama među kojima je bila i pjesma u 

čast sv. Anastazije zaštitnice župe i grada Samobora za koju je riječi napisao prof. Prudeus a 

glazbu mo. J. Degl'Ivellio. Ovaj lijepi vjerski i kulturni događaj pridonio je da se i u Samoboru 

počelo širiti poznavanje i štovanje bl. Ivana Merza.  

 

 

Vatikan, 2. travnja 2005. 

Posljednjeg dana pontifikata pape Ivana Pavla II. u Vatikanu predan 

«Apostolski Breve» o beatifikaciji bl. Ivana Merza 
 

U Državnom Tajništva u Vatikanu u subotu prije podne, dne 2. travnja 2005. predan je 

postulatoru o. Božidaru Nagyu «Apostolski Breve» o beatifikaciji bl. Ivana Merza. Radi se o 

službenom papinskom dokumentu kojim se pisanim putem obznanjuje i potvrđuje da je Papa 

Ivan Pavao II. izvršio beatifikaciju bl. Ivana Merza u Banjoj Luci. To je ujedno bio i posljednji 

administrativni čin kojim je zaključen dugogodišnji 

postupak proglašenja blaženim prvoga laika Crkve u 

Hrvata Ivana Merza.   «Apostolski Breve» kako ga se 

službeno naziva, pisan je latinskim jezikom, ali su 

riječi formule beatifikacije unutar dokumenta 

donesene u originalu tj. na hrvatskom jeziku kako ih 

je izrekao Sveti Otac na beatifikaciji u Banjoj Luci. 

Dokument je pisan na pergameni kaligrafskim 

rukopisom; ima šest stranica. Uvezan je u bijelu 

kožu.  U naslovu se donose riječi karakteristične za papinske službene, svečane dokumente: 

«Ioannes Paulus PP. II, ad perpetuam rei memoriam. – Ivan Pavao II., Papa, na trajan spomen». 

Dokument donosi kratki sažetak temeljnih crta svetosti Blaženika i započinje poznatom 

rečenicom bl. Ivana Merza: «Fides catholica mea est in vita vocatio – Katolička vjera je moje 

životno zvanje.» Odmah se u nastavku dokumenta tvrdi kako je u toj rečenici ukratko sadržan 

cijeli duhovni život bl. Ivana. Dokument nosi datum beatifikcije u Banjoj Luci 22. lipnja 2003. 

a po Papinu nalogu potpisao ga je Državni tajnik kardinal Angelo Sodano. Uz potpis kardinala 

Sodana nalazi se Papin žig sa simbolom barke i lika sv. Petra, a u polukrugu je Papino ime: 

Ioannes Paulus PP. II. 

Stjecajem slučajnih okolnosti ovaj je dokument predan Crkvi u Hrvata u prijepodnevnim 

satima posljednjeg dana pontifikata Pape Ivana Pavla II. koji je istoga dana navečer završio 

tijek svoga zemaljskog života i ušao u Blaženu Vječnost. Sadržaj dokumenta mogao bi se 

shvatiti i kao posljednja Papina poruka hrvatskim vjernicima. 
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Rim, 3. travnja 2005. 

Mladi hodočastili u Rim i sudjelovali na pogrebu  

Pape Ivana Pavla II. 
 

Pedesetak župnih animatora mladih iz raznih župa Zagrebačke nadbiskupije, 

predvođenih povjerenikom za pastoral mladih vlč. Božidarom Tenšekom i postulatorom bl. I. 

Merza, o. Božidarom Nagyom sudjelovalo je od 3. do 9. travnja 2005. na hodočašću u Rim. Na 

prijedlog Postulature bl. Ivana Merza hodočašće je organiziralo Povjerenstvo za pastoral mladih 

Zagrebačke nadbiskupije u suradnji s Postulaturom, a pod geslom "Duhovnim putom blaženog 

Ivana Merza u Godini euharistije". Taj pohod 

Vječnome gradu bio je dio priprema za Drugu sinodu 

Zagrebačke nadbiskupije i ujedno prigoda da se na 

osobit način proslavi Godina euharistije, i napose da 

se upozna duhovni lik i poruka bl. Ivana Merza kojega 

je Papa Ivan Pavao II. proglasio blaženim i postavio 

ga za uzor i zaštitnika mladeži. Hodočašće je bilo 

planirano još četiri mjeseca prije upravo za taj datum 

kad se dogodila smrt Pape Ivana Pavla II. te su mladi 

ujedno sudjelovali i na Papinom pogrebu kao 

predstavnici mladeži Zagrebačke nadbiskupije. Mladi 

su krenuli iz Zagreba u nedjelju 3. travnja, a prije 

odlaska na hodočašće pridružili su se velikom 

mnoštvu vjernika koje se okupilo u zagrebačkoj prvostolnici na molitvenom bdijenju u povodu 

smrti pape Ivana Pavla II. Na svome putu do Rima mladi su pohodili Asiz i potom Orvieto, 

grad Euharistije sa svojom veličanstvenom katedralom gdje su bili upoznati s povijesnim 

činjenicama nastanka svetkovine Tijelova (euharistijsko čudo u Bolseni). Svetkovanje Tijelova 

ima svoj početka upravo u ovom gradiću udaljenom od Rima 120 km. U Rim su stigli u 

večernjim satima i bili su smješteni u Domu hrvatskih hodočasnika «Blaženi Ivan Merz». 

Prvoga dana svoga boravka u Rimu mladi su odmah ujutro pohitali prema Bazilici 

Svetoga Petra gdje su nakon 6 sati strpljivog čekanja provedenog u sabranju i molitvi u redu sa 

stotinama tisuća vjernika iz cijelog svijeta, odali poštovanje pokojnom Papi Ivanu Pavlu II. 

prošavši i pomolivši se kraj odra Svetoga Oca čije je tijelo bilo izloženo pred glavnim oltarom 

u Bazilici. Tako su mu na poseban način izrazili zahvalnost za ljubav i blizinu koju je tijekom 

cijelog pontifikata iskazivao mladima kao i hrvatskom narodu. Istoga dana navečer mladi su 

sudjelovali na sv. misi zadušnici za Papu u kapelici hrvatskog hodočasničkog doma.   

Sutradan, u srijedu 6. travnja, nakon razgledavanja Vatikanskih muzeja mladi su se 

susreli sa zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Josipom Bozanićem u hrvatskoj crkvi Sv. 

Jeronima u Rimu. Tom prigodom kardinal Bozanić im je rekao kako se nalaze u Rimu u 

privilegiranim i velikim trenucima za crkvenu i svjetsku povijest. Rijeka milijuna hodočasnika 

to samo još više potvrđuje. I kad sve to vide trebaju biti ponosni i Bogu zahvalni što pripadaju 

Katoličkoj Crkve. Papa Ivana Pavao II. cijeli je svoj život riječju i stilom života svjedočio o 

Božjoj stvarnosti, naglasio je kardinal Bozanić i rekao da najviše i najglasnije progovara ovih 

trenutaka kada ne izgovara riječi, već svojim ulaskom u "kuću Očevu" okuplja čitav svijet, 

svakog čovjeka dobre volje bez obzira na boju kože, nacionalnu ili vjersku pripadnost. Kardinal 

Bozanić je dalje govorio o Papi koji je bio čovjek ne samo akcije nego i molitve. Ispričao je 

događaj kako je Sveti Otac prigodom svoga 2. posjeta Hrvatskoj nakon što je prenoćio u 

Nuncijaturi u Zagrebu 3. listopada 1998. sutradan ujutro 4. listopada prije polaska u Split dva 

sata od 6 do 8 sati proveo u molitvi u kapelici Nuncijature. Kardinal je istaknuo također kako 

je Zagrebačka nadbiskupija na poseban način zahvalna ovome Papi jer joj je na oltar uzdigao 

tri njezina Božja ugodnika: jednoga sveca, sv. Marka Križevčanina i dvojicu blaženika, bl. 
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Aljzija Stepinca i bl. Ivana Merza. Na kraju susreta kardinal Bozanić objavio je mladima da će 

konklave započeti 18. travnja. 

Nakon susreta s kardinalom Bozanićem, mladi su se uputili u Međunarodni centar 

mladih «San Lorenzo» kraj Vatikana, gdje se čuva križa Svjetskih dana mladih. Tu su slavili 

misu koju je predvodio povjerenik vlč. Tenšek u koncelebraciji o. Božidara Nagyja i vlč. 

Antuna Sente. Istoga dana navečer mladi su se u hodočasničkom Domu upoznavali sa životom 

i mislima bl. Ivana Merza.  

Sutradan, u četvrtak 7. travnja, nakon posjeta katakombama i bazilikama sv. Pavla i 

Maria Maggiore, animatori su navečer sudjelovali s mladima rimske biskupije u noćnom 

molitvenom bdijenju za Svetoga Oca koje je najprije započelo u Lateranskoj bazilici. Potom su 

s upaljenim svijećama u kilometarskoj koloni krenuli do antičkog trkališta Circo Massimo, gdje 

su nastavili molitveno bdijenje oko križa Svjetskog dana mladih, jednostavnog drvenog križa 

koji je u proteklih 20 godina pratio svaki susret Pape i mladeži, a u kolovozu će biti nazočan i 

u Koelnu na susretu mladih. Bdijenje je bilo organizirano kao 

molitvena priprema za Papin sprovod i ujedno sudjelovanje 

u samom sprovodu koji se odvio sutradan u petak 8. travnja, 

a vjernici i napose mladi su ga osim na Trgu sv. Petra i Circo 

Massimo mogli pratiti po mnogim rimskim trgovima gdje su 

bili podignuti veliki tv-zasloni. Istoga dana navečer, nakon 

što su se odmorili i sudjelovali u svetoj misi zahvalnici koju 

je predvodio postulator, o. Božidar Nagy, mladi su krenuli 

natrag u Zagreb. Na povratku navratili su u jutarnjim satima 

u Akvileju gdje su pohodili katedralu i znamenitosti toga 

antičkog grada koji je u prošlosti imao veliku ulogu u 

evangelizaciji srednje i jugoistočne Europe, također i 

hrvatskih krajeva. Tijekom posljednjeg dana hodočašća i na 

povratku mladi su se nastavili upoznavati sa štovanjem bl. 

Ivana Merza po svijetu o čemu im je govorio postulator. A 

tijekom vožnje pogledali su i film «Katolička vjera je moje životno zvanje» što ga je o bl. Ivanu 

Merzu snimila i Hrvatska televizija još 2000 godine.  

Veoma je zanimljivo da je ovo hodočašće mladih u Rim, pripremano još četiri mjeseca 

prije i to na poticaj bl. Ivana Merza koincidiralo sa smrću Pape Ivana Pavla II. na čijem su 

pogrebu mladi i sudjelovali. Kako objasniti ovu koincidenciju, ili «slučajnost»? Budući da se 

ništa slučajno ne događa u našem životu jedino bi objašnjenje moglo biti ovakvo: bl. Ivan Merz 

koji u vječnosti već participira u Božjem sveznanju i vidio je da će uskoro Bog pozvati k sebi 

Papu koji ga je uzdigao na oltar, potaknuo je da se organizira ovo hodočašće u Rim te da tako 

predstavnici hrvatske mladeži, za koju je on inače na samrti prikazao svoj život, budu prisutni 

na pogrebu Kristova Namjesnika i to onoga Pape koji je njega, Ivana Merza, uzdigao na oltar 

kao blaženika; i da mu tako zahvale za sve dobro što je Papa učinio hrvatskom narodu.   

I kako se sve to dogodilo još u godini Euharistije ne možemo, a da se ne prisjetimo riječi 

bl. Ivana Merza koje je zapisao u svome članku «Orlovi u Rimu» objavljenog u Katoličkom 

tjedniku nakon povratka s rimskog hodočašća u Jubilarnoj godini 1925.:  

«I kad je Sveti Otac u svom govoru dao nama Orlovima smjernice za naš rad, osjetismo 

svu veličinu i sve značenje Papinstva. Shvatismo: Orlovstvo ako hoće da ostane na pravoj liniji 

i da bude ispravan pokret u velikom sklopu svih mogućih pokreta u krilu svete Crkve, mora da 

bude pokretom Papinstva. Euharistija i Papa trebaju biti korijen, vrelo i počelo Orlovstva. 

Euharistiju i Papu valja dati našem narodu… I kada Orlovstvo uspije, da ove dvije ideje učini 

kraljicama hrvatske narodne duše, tada će moći mirne duše reći sa svetim Pavlom: 'Dobar boj 

vojevah...' To je jedina i najčvršća osnovica bez koje je sav rad osuđen na rasulo. I eto do te su 

spoznaje Orlovi ponovo došli na svom rimskom hodočašću." (Ivan Merz, Orlovi u Rimu, 

Katolički Tjednik br. 13, 1925., str. 6)   
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Ovome možemo pridodati još jednu zanimljivu «slučajnost»: posljednjeg dana 

pontifikata Ivana Pavla II., u subotu 2. travnja 2005. što je bio i dan Papine smrti, u Vatikanu 

je uručen Crkvi u Hrvata na ruke postulatora o. Božidara Nagya papinski dokument - Apostolski 

breve o beatifikaciji bl . Ivana Merza. To je posljednji dokument s papinskim pečatom kojim 

se potvrđuje da je u Banjoj Luci Papa izvršio beatifikaciju bl. Ivana Merza. U dokumentu se 

donosi kratka njegova biografija i glavne karakteristike njegove svetosti. Kao da odlazeći i 

umirući Papa Ivan Pavao II. još jednom želi hrvatske vjernike upozoriti na bl. Ivana Merza 

kojega im je dao za «svjedoka Kristova, zaštitnika, suputnika, uzora mladeži i primjer 

vjernicima svjetovnjacima» (Papin govor na misi beatifikacije u Banjoj Luci). I taj apostolski 

breve može se shvatiti stvarno kao posljednja Papina poruka hrvatskim vjernicima.  

Postulatura bl. Ivana Merza  

 

 

Sarajevo, 16. travnja 2005. 

Pripreme u BiH za osnivanje Udruge katoličkih laika «Bl. Ivan Merz» 

 
U prostorijama Biskupske Konferencije Bosne i Hercegovine u Sarajevu 16. travnja 

2005. održana je sjednica Vijeća za laike BK BiH pod predsjedanjem banjolučkog biskupa 

mons. dr. Franje Komarice. Između ostalog, članovi 

Vijeća su saslušali izvještaje s prvog susreta vjerničkih 

društava održanog 29. siječnja ove godine u Sarajevu i 

sa studijskog dana za laike i svećenike u Banjoj Luci 

28. veljače 2005. godine. Ovaj studijski dan u Banjoj 

Luci bio je potpuno posvećen pripremama osnivanja 

udruge katoličkih laika koja će nositi ime po bl. Ivanu 

Merzu.  

Na sjednici je razmotren nacrt Statuta Udruge 

katoličkih laika „Ivan Merz“ i planirane pripreme za 

održavanje utemeljiteljske skupštine Udruge u Banjoj 

Luci na blagdan blaženog Ivana Merza 10. svibnja 2005. g. te su sudionici dali svoje primjedbe 

i prijedloge. Najavljeno je da će se na proslavu blagdana Ivana Merza i osnivačku skupštinu 

Udruge katoličkih laika „Ivan Merz“ pozvati i druge udruge, pokreti, skupine i zajednice laika 

iz cijele zemlje, a bit će prisutni i gosti iz inozemstva, među kojima su najavili svoj dolazak 

članovi Međunarodne federacije Katoličke Akcije iz Rima na čelu s predsjednicom talijanske 

Katoličke Akcije.(TABB – Tiskovna Agencija Banjalučke Biskupije).  

 

 

Kaštel Štafilić - Split, 8. svibnja 2005. 

Koncert u povodu blagdana bl. Ivana Merza 

 
U okviru održavanja «Dana bl. Ivana Merza» u organizaciji Katoličke udruge mladih 

«Bl. Ivan Merz» iz Kaštela, u nedjelju 8. svibnja u večernjim satima održan je ispred župne 

crkve u Kaštel Štafiliću na otvorenom koncert u čast Blaženog Ivana na kojem je nastupilo 

desetak glazbeno instrumentalnih sastava mladih iz Kaštela, Solina i Splita. Protekle godine 

koncert je bio održan u Kaštel Novom, dok je ove godine održan 8. svibnja ispred crkve u Kaštel 

Štafiliću. Pokrovitelji koncerta su bili: grad Kaštela, župe Kaštel Štafilić i Kaštel Novi, Osnovna 

škola «Bijaći» i Postulatura bl. Ivana Merza.  

Na koncertu su s po dvije pjesme nastupili: VIS "Ivan Merz" K. Novi, VIS "Papa band" 

Solin, VIS "Simbol" K. Novi, VIS "Rafael" Split, VIS "Dujam" Split, VIS "Via crucis" Split, 
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VIS "Abba" Split, VIS "Gospa od zdravlja" Split, VIS "Singum" K. Lukšić, VIS "Sv. Izidor" 

Split, VIS "Sperantes" Split, VIS "Benedictus" K. Štafilić i "Zvuci Bijaća" sastav OŠ-Bijaći. 

Pozornica je bila ukrašena slikom bl. Ivana Merza, a koncert se održavao pod 

pokroviteljstvom i uz materijalnu pomoć općine grada Kaštela čiji je gradonačelnik preko svoga 

osobnog izaslanika pozdravio ovu vjersko-

kulturnu manifestaciju. Izvođače i publiku 

pozdravio je i postulator o. Božidar Nagy koji je 

u prijepodnevnim satima predvodio sv. misu i 

blagoslovio poprsje bl. Ivana Merza ispred crkve 

u Kaštel Gomilici. U svome pozdravu postulator 

je istaknuo kako je "blagopokojni papa Ivan 

Pavao rekao da svima nama daje Merza kao 

svjedoka vjere i Kristova sljedbenika, a upravo ste 

vi, Kaštelani, prvi odgovorili na Papin poziv da 

osnujete zajednicu mladih koja će nastaviti činiti ono što je radio blaženi Ivan Merz". 

Voditeljica programa između svake točke čitala je misli blaženog Ivan Merza i prikazivala je 

glavne karakteristike njegove svetosti i duhovnih svojstava koji mogu biti uzor današnjoj 

mladeži. Proslava «Dana bl. Ivana Merza», a u povodu njegova blagdana, za što je posebno 

zaslužan učitelj iz Bijaća g. Mario Radunić, održavat će se u Kaštelima sve do 14. svibnja 

raznim manifestacijama i natjecanjima među mladima. Udruga mladih «Bl. Ivan Merz» prva je 

udruga koja je odgovorila na Papin poziv iz Banja Luke da bl. Ivan Merz bude uzor mladima, 

te njihov «program života i djelovanja». Zajednica štovatelja bl. Ivana Merza djeluje od drugog 

pohoda Svetog Oca našoj domovini, a od 4. listopada 2003. godine nosi ime "bl. Ivana Merza". 

Udruga radi po načelu manjih skupina kojih ima dvanaest s ukupno 150 članova u dvije župne 

zajednice. 

 

 

Kaštel Gomilica – Split, 8. svibnja 2005. 

Postavljeno poprsje blaženog Ivana Merza pred župnom crkvom 

 
Ove godine u Kaštelima (kraj Splita) blagdan blaženog Ivana Merza obilježava se 

raznim slavljima, aktivnostima i natjecanjima. U nedjelju 8. svibnja u Kaštel Gomilici kraj 

župne crkve sv. Jeronima postavljeno je i blagoslovljeno poprsje bl. Ivana Merza koje je izradila 

akademska kiparica Ljubica Dragojević-Buble u zelenoj bronci. Umjetnica je nastojala i uspjela 

izraziti duhovnost bl. Ivana koja zrači iz ovog uspjelog umjetničkog djela. Poprsje bl. Ivana 

Merza blagoslovio je postulator o. Božidar Nagy na kraju glavne župne mise koju je predvodio 

u koncelebraciji s mjesnim župnikom don Božidarom Renićem. Za postavljanje biste bl. Ivana 

Merza posebno su zaslužni vjernici laici ove župe na čelu s g. Cvitkom Malešom. Župa u Kaštel 

Gomilici jest prva crkva izvan Zagreba koja je podigla spomen obilježje bl. Ivana Merzu s 

ovakvim umjetnički izrađenim njegovim likom. 

 

 

Zagreb, 9. svibnja 2005. 

Proslava Dana osnovne škole »Dr. Ivan Merz« 

 

Uoči blagdana bl. Ivana Merza, osnovna škola »Dr. Ivan Merz«, proslavit će svoj Dan 

škole. Različitim športsko-kulturnim aktivnostima i priredbama taj će se događaj  obilježavati 

čitav tjedan, od 9. do 13. svibnja. U ponedjeljak 9. svibnja bit će otvorena izložba likovnih 
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radova učenika Škole popraćena prigodnim programom. Najuspješnije radove izabrat će žiri 

djece, a nagrada »Bl. Ivan Merz«, bit će dodijeljena najboljima. Na dan Blaženika, u utorak 10. 

svibnja u 10 sati, učenici, predvođeni vjeroučiteljicom Lanom Šiprak položit će vijenac na grob 

bl. Ivana u bazilici Srca Isusova u Palmotićevoj ulici. U srijedu 11. svibnja održava se literarno-

glazbena večer na kojoj će nastupiti mali školski zbor i učenici koji pohađaju glazbenu školu, 

dok će se u četvrtak 12. svibnja u prostorijama škole održavati dramsko-literarni program. Petak 

13. svibnja posvećen je športskim aktivnostima i natjecanjima učenika u raznim športovima: 

graničaru, nogometu, košarci, odbojci… Na kraju školske godine postoji već višegodišnji 

običaj da se najboljim učenicima, kao i onima koji su sudjelovali na raznim natjecanjima, daruju 

knjige u kojima se za posvetu koriste misli bl. Ivana iz njegova studentskog Dnevnika.    

 

 

Slunj, 10. svibnja 2005. 

Blagoslov kamena temeljca za kapelu Bl. Ivana Merza 

 
Na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" kod Slunja 10. svibnja održana je svečanost 

blagoslova kamena temeljca buduće kapele koja će biti posvećena Bl. Ivanu Merzu. Svečanost 

i misno slavlje s početkom u 10 sati, u nazočnosti predstavnika Ministarstva obrane i Glavnog 

stožera OS RH te zapovjednika vojnog poligona pukovnika Hrvoja Papsta, predvodio je vojni 

biskup Juraj Jezerinac uz sudjelovanje generalnog vikara mons. Josipa Šantića te vojnih 

kapelana i svećenika Slunjskog dekanata na čelu s dekanom. 

Mons. Jezerinac je u prigodnoj propovijedi najprije istaknuo kako taj obred posvješćuje 

vjernicima da je kamen koji se blagoslivlje znak Isusa Krista koji je temelj Crkve, njezin 

osnivač i njezin graditelj. Isus Krist, ustanovivši na Šimunu-Petru svoju Crkvu, zajamčio je 

njezinu opstojnost i snagu u kojoj je "ni vrata paklena neće nadvladati" te je htio da ona bude 

jamstvo sigurnosti da se vjera i dalje prenosi i sačuva od zabluda, da se svakom čovjeku ponudi 

kao dar Božji, rekao je vojni biskup i dodao da Petrova služba, koju danas vrši papa Benedikt 

XVI, povezuje cijelu Crkvu po svem svijetu te kao što je Papa odgovoran za cijelu Crkvu, tako 

je biskup odgovoran za mjesnu Crkvu, a svećenik za svoju župnu zajednicu. 

"Sjećamo se kako su prigodom izbora pape neki ljudi, poglavito novinari, postavljali 

pitanja hoće li novi papa biti konzervativan ili progresivan? Sva takva i slična pitanja ne 

pogađaju toliko bit stvari, koliko oslikavaju onoga koji ta pitanja postavlja. Naime, Vjerovanje 

se ne može mijenjati, moralna načela koja su objektivna i univerzalna ne mogu doći u pitanje. 

Crkva ne može mijenjati sakramente. Ona može mijenjati samo obrede kao i način izražavanja. 

Stoga svi oni koji očekuju da će Crkva odstupiti od svojih tradicionalnih moralnih načela, mogu 

očekivati samo razočaranje", naglasio je mons. Jezerinac dodavši da bi Crkva, kad bi odstupila 

od svoga učenja, izdala samu sebe te ne bi bila više Kristova Crkva. 

A da bi Crkva-zajednica mogla rasti i razvijati se, ona mora imati i svoj prostor, crkvu-

građevinu, u kojoj se vjernička zajednica okuplja i razmišlja o Božjoj riječi, u kojoj se moli i 

slave sakramenti. Svaka crkva odnosno kapela, pojasnio je vojni biskup, najčešće se posvećuje 

nekom svecu ili svetici, pa će tako i kapela na vojnom poligonu u Slunju biti posvećena u čast 

dr. Ivanu Merzu, najnovijem hrvatskom blaženiku, koji je bio vojni časnik, a kojega je papa 

Ivan Pavao II proglasio blaženim u Banjoj Luci, 22. lipnja 2003. godine. "Gledajući djetinjstvo 

Ivana Merza, a osobito obitelj u kojoj se rodio, valja reći da on predstavlja čudo Božje milosti. 

Otac mu je bio Nijemac iz Češke, a majka pokrštena Židovka. Ipak, Ivan je postao veliki 

prijatelj ne samo hrvatskog naroda nego štoviše apostol hrvatske mladeži. Otkuda to da on koji 

je polazio vojnu akademiju, rođen u ne baš kršćanskoj obitelji, koji je doživio strahote rata i 

razaranja, izlazi na kraju kao izgrađen kršćanin? Odgovor na to pitanje nije teško pronaći. 

Blaženi Ivan Merz je još kao gimnazijalac ozbiljno shvaćao vjeru, kako se vidi iz njegova 

Dnevnika", naglasio je biskup te istaknuo kako je Merz bio svjestan svojega poziva što ga je 
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primio na krštenju. "Stoga je nastojao da se što više suobliči Isusu Kristu, da živi po Evanđelju, 

a to nije išlo uvijek lako. Tražila se žrtva. Da bi u tome uspio sv. Misa mu je bila u središtu 

života, poglavito dnevna sv. Pričest. U sakramentima je crpio snagu za svoj život i apostolat 

mladeži, poglavito mladih grada Zagreba", rekao je mons. Jezerinac. 

Ističući riječi pape Ivana Pavla II sa svečanosti Ivanova proglašenja blaženim, da je uspješnost 

Merzova života u tome što je uspio pred Bogom jer je velika čežnja cijeloga njegova života bila 

"nikada ne zaboraviti Boga i stalno željeti biti s Njim sjedinjen", vojni je biskup naveo 

Blaženikove riječi iz njegova Dnevnika da voli svoju generaciju, koja je zajedno s njim 

proživjela strahote rata, ali i uvidjela da život nije igračka, da živjeti znači prije svega sebe 

izgrađivati, a to je, prema Ivanovim riječima, najteži rat, jer se vodi u vlastitom srcu, rat protiv 

zla u sebi i oko sebe. "Ova silna galama, eksplozija granata, zvukovi aviona, mrtvi i ranjeni, 

sve to može ponovno doći ako se otrgnemo od Boga. Ako ga ne budemo slijedili, ponovno će 

doći novi rat sa svim posljedicama." Tako je pisao, upravo proročanski, Ivan Merz za vrijeme 

I. svjetskog rata, naglasio je mons. Jezerinac te zaključio porukom da, podižući kapelu u čast 

Bl. Ivana Merza upravo na vojnom poligonu, želimo prije svega sebe izgrađivati, kako bismo 

bili istinski graditelji mira, što je u skladu s geslom ovogodišnjega 47. međunarodnog vojnog 

hodočašće u Lourdes: S Bogom u službi čovjeka i mira, kao što je bila misao i želja Bl. Ivana 

Merza.  

"Daj, Bože, da se što prije podigne ova kapela, u kojoj će se slaviti sv. Misa i naviještati 

mir, mir koji smo Krist može dati. U njoj će biti ispisana i imena pokojnih branitelja ovog kraja, 

koji su svoje živote ugradili u dobro mira i Domovine. Neka kapela bude duhovno središte naših 

vojnika, koji će boraviti ovdje, kako bismo napredovali ne samo u vojnim vještinama nego i u 

duhovnom životu, dajući tako svoj doprinos miru i općem dobru drage nam domovine Hrvatske, 

ugrađujući se tako u sveti Božji hram, u Crkvu, kako kaže apostol Pavao", zaključio je vojni 

biskup. Do inicijative za izgradnju kapele, koju je projektirao dipl. ing. arhitekture Damir 

Lončarić, došlo je nakon razgovora Vojnog ordinarijata sa Zapovjedništvom za izobrazbu i 

obuku HKoV-a. Na kraju obreda u temeljni je kamen ugrađena svečana bula, koju je prije 

ugradbe pročitao vojni kapelan u ZZIO p. Mihovil Filipović, te je blagoslovljeno gradilište 

kapele, što su svojom nazočnošću pozdravili i predstavnici mjesnih vlasti gradova Slunja i 

Rakovice te obećali podršku u izgradnji. Svečanost je svojim pjevanjem obogatio dječji zbor 

slunjske župe.  

Anđelko Kaćunko,  

 

Homilija vojnog biskupa Jurja Jezerinca  

Na blagoslovu kamena temeljca za kapelu bl. Ivana Merza 

 

Dragi prijatelji! 

Današnja misna čitanja najbolje tumače ovu svečanost blagoslova kamena temeljca. 

Ovaj obred ima duboko značenje. On nam prije svega želi posvijestiti da je kamen koji 

blagoslivljamo znak Isusa Krista. Isus Krist je temelj Crkve, njezin osnivač i njezin graditelj. 

Evanđelje nam govori o ustanovljenju Crkve, a prvo čitanje o njezinoj izgradnji. 

Prije ustanovljenja Crkve Isus je okupio oko sebe svoje učenike i s njima započeo razgovor 

pitanjem što ljude govore o njemu te što oni misle tko je on. Apostoli su prenijeli mišljenja 

ljudi, koji ga nazivaju velikim poput Ivana Krstitelja, poput Ilije te drugih proroka. No, Isus je 

želio čuti odgovor svojih učenika. Stoga ih i pita: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?" (Mt 16,16). 

Šimun je, ne čekajući što će drugi reći, odmah reagirao i odgovorio u ime svoje i u ime učenika: 

"Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga" (Mt 16,17). Ovim je riječima Šimun dao jasno do 

znanja da je Isus božanskog porijekla, što znači da je pravi Bog, a ne samo čovjek. 

Kad je Isus Šimunu dao novo ime, apostoli su shvatili da se nešto veliko događa, da Isus 

daje Šimunu nove ovlasti, što potvrđuju i sljedeće riječi: "Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni 

sagradit ću Crkvu svoju i vrata je paklena neće nadvladati" (Mt 16,18). Tim je riječima Isus 
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ustanovio na Šimunu-Petru svoju Crkvu i zagarantirao njezinu opstojnost. Isus Krist je 

ustanovio Crkvu da bude jamstvo sigurnosti, da se vjera i dalje prenosi i sačuva od zabluda; da 

se svakom čovjeku ponudi kao dar Božji. Isus je postavio Petra na čelo Crkve. I tako Petrova 

služba u Crkvi, koju danas vrši papa Benedikt XVI, povezuje cijelu Crkvu po svem svijetu. Kao 

što je Papa odgovoran za cijelu Crkvu, tako je biskup odgovoran za mjesnu Crkvu, a svećenik 

za svoju župnu zajednicu. 

Sjećamo se kako su prigodom izbora pape neki ljudi, poglavito novinari, postavljali 

pitanja hoće li novi papa biti konzervativan ili progresivan? Sva takva i slična pitanja ne 

pogađaju toliko bit stvari, koliko oslikavaju onoga koji ta pitanja postavlja. Naime, Vjerovanje 

se ne može mijenjati, moralna načela koja su objektivna i univerzalna ne mogu doći u pitanje. 

Crkva ne može mijenjati sakramente. Ona može mijenjati samo obrede kao i način izražavanja. 

Stoga svi oni koji očekuju da će Crkva odstupiti od svojih tradicionalnih moralnih načela, mogu 

očekivati samo razočaranje. Kad bi Crkva, ne daj Bože, odstupila od svoga učenja ona bi izdala 

samu sebe. Ona ne bi bila više Kristova Crkva. Crkva, po zamisli samoga Isusa Krista, u svakom 

društevnom sustavu nastoji biti vjerna u svome poslanju, a njega je Isus definirao: "Pođite dakle 

i učinite mojim učenicima sve narode" (Mt 28,19). 

Da bi Crkva-zajednica mogla rasti, razvijati se, ona mora imati i svoj prostor, crkvu-građevinu, 

u kojoj se vjernička zajednica okuplja i razmišlja o Božjoj riječi, u kojoj se moli i slave 

sakramenti. Crkva odnosno kapela obično se posvećuje nekom svecu ili svetici. Tako će i ova 

vaša kapela, podignuta na ovom vojnom poligonu, biti posvećena u čast dr. Ivanu Merzu, 

najnovijem hrvatskom blaženiku, koji je bio vojni časnik, a kojega je papa Ivan Pavao II 

proglasio blaženim u Banjoj Luci, 22. lipnja 2003. godine. 

Gledajući djetinjstvo Ivana Merza, a osobito obitelj u kojoj se rodio, valja reći da on 

predstavlja čudo Božje milosti. Otac mu je bio Nijemac iz Češke, a majka pokrštena Židovka. 

Ipak, Ivan je postao veliki prijatelj ne samo hrvatskog naroda nego štoviše apostol hrvatske 

mladeži. Otkuda to da on koji je polazio vojnu akademiju, rođen u ne baš kršćanskoj obitelji, 

koji je doživio strahote rata i razaranja, izlazi na kraju kao izgrađen kršćanin? Odgovor na to 

pitanje nije teško pronaći. Blaženi Ivan Merz je još kao gimnazijalac ozbiljno shvaćao vjeru, 

kako se vidi iz njegova Dnevnika. U njemu je između ostalog zapisao: "Kako je teško biti 

kršćaninom?" No, on ne stoji skrštenih ruku već se daje na posao. Nije slučajno da je izabrao 

za geslo: "Žrtva - euharistija - apostolat". On je bio svjestan svoga poziva što ga je primio na 

krštenju. Stoga je nastojao da se što više suobliči Isusu Kristu, da živi po Evanđelju, a to nije 

išlo uvijek lako. Tražila se žrtva. Da bi u tome uspio sv. Misa mu je bila u središtu života, 

poglavito dnevna sv. Pričest. U sakramentima je crpio snagu za svoj život i apostolat mladeži, 

poglavito mladih grada Zagreba. 

U prigodi Ivanova proglašenja blaženim, papa Ivan Pavao II je rekao:  

"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 uspješnom 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 mu je, naime, čežnja cijeloga njegova života bila nikada ne zaboraviti Boga i 

stalno željeti biti s Njim sjedinjen." U svome Dnevniku, što ga je pisao za vrijeme I. svjetskog 

rata, Ivan opisuje patnju tisuća ljudi, među kojima je najveći broj bio ranjenika i teških invalida. 

No, Merz se oduševljava kako patnici u isto vrijeme naziru svjetlo i nadu, koja ih potiče na 

razmišljanje o smislu života, tj. kako otkrivaju da postoje i druge vrijednosti. Blaženi Merz piše 

u svom Dnevniku kako voli svoju generaciju, koja je zajedno s njim proživjela strahote rata, ali 

i uvidjela da život nije igračka, da živjeti znači prije svega sebe izgrađivati, a to je, prema 

njegovim riječima, najteži rat, jer se vodi u vlastitom srcu, rat protiv zla u sebi i oko sebe. "Ova 

silna galama, eksplozija granata, zvukovi aviona, mrtvi i ranjeni, sve to može ponovno doći ako 

se otrgnemo od Boga. Ako ga ne budemo slijedili, ponovno će doći novi rat sa svim 

posljedicama." Tako je pisao, upravo proročanski, Ivan Merz za vrijeme I. svjetskog rata. 
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Dragi prijatelji! 

Podižući ovu kapelu u čast Bl. Ivana Merza, želimo poručiti da nam je želja prije svega 

sebe izgrađivati, kako bismo bili istinski graditelji mira. Ovogodišnje 47. međunarodno 

hodočašće vojski svijeta, a 13. hodočašće hrvatske vojske i policije, održava se pod geslom: S 

Bogom u službi čovjeka i mira. Nije li upravo to bila i misao i želja Bl. Ivana Merza. 

Daj Bože, da se što prije podigne ova kapela, u kojoj će se slaviti sv. Misa i naviještati 

mir, mir koji smo Krist može dati. U njoj će biti ispisana i imena pokojnih branitelja ovog kraja, 

koji su svoje živote ugradili u dobro mira i Domovine. Neka kapela bude duhovno središte naših 

vojnika, koji će boraviti ovdje, kako bismo napredovali ne samo u vojnim vještinama nego i u 

duhovnom životu, dajući tako svoj doprinos miru i općem dobru drage nam domovine Hrvatske, 

ugrađujući se tako u sveti Božji hram, u Crkvu, kako kaže apostol Pavao. Amen. 

 

 

Zagreb, 10. svibnja 2005. 

Na blagdan bl. Ivana Merza u Bazilici Srca Isusova  svečano misno slavlje 

predvodio požeški biskup Antun Škvorčević 

 
Blagdan bl. Ivana Merza, po drugi puta nakon beatifikacije, proslavljen je 10. svibnja 

svečanim euharistijskim slavljima u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu. Za tu je prigodu posebno 

uređen Blaženikov grob koji se još od 1977. g. nalazi pod svodovima Bazilike, u koju je blaženi 

Ivan svakodnevno dolazio na svetu misu posljednjih šest godina svoga život. Vjernici i 

štovatelji bl. Ivana za njegov blagdan pripravljali su se trodnevnicom od 7. – 9. svibnja.  

Misno slavlje 10. svibnja u 11 sati predvodio je dr. Stanislav Vitković, prebendar 

zagrebačke katedrale. Obraćajući se okupljenim vjernicima, predvoditelj mons. Vitković 

podsjetio je na sv. Leopolda B. Mandića, bl. Alojzija Stepinca koji su, uz bl. Ivana Merza, u 

svome zvanju postigli svetost života, a zajedničko im je što ih je na čast oltara uzdigao 

blagopokojni papa Ivan Pavao II. Podsjećajući kako su Stepinac i Merz bili suvremenici koji su 

dijelili iste ideale, dr. Vitković prikazao je Merza kao \'sveca Euharistije\', koji je kao laik-

svjetovnjak crpio iz bogatstva Crkve sve što mu je bilo dostupno. Svakodnevno je molio 

božanski Časoslov, pričešćivao se, tjedno se ispovijedao i odlazio na euharistijsko klanjanje. 

Upravo je u tome crpio snagu i nalazio nadahnuće za svoj apostolat, posebno prema mladima. 

Središnje svečano euharistijsko slavlje 10. svibnja navečer u 19 sati predvodio je požeški biskup 

mons. Antun Škvorčević. Koncelebrirali su isusovački provincijal o. Ivan Macan, postulator 

kauze za proglašenje svetim Ivana Merza, o. Božidar Nagy, upravitelj svetišta dr. Mijo Nikić i 

desetak svećenika. 

U propovijedi se biskup Škvorčević osvrnuo na životni put Ivana Merza, istaknuvši 

njegovu vjernost euharistiji kroz koju je ostvario svoju veličinu i koja ga je vodila od ljudskih 

prema Božjim vidicima. Ivan Merz nije blažen zbog ljudskoga već zbog svojega uspjeha pred 

Bogom, jer je, kako je to i Ivan Pavao II. u homiliji prilikom proglašenja Merza blaženim 

istaknuo, "svoj život učinio trkom prema svetosti" koja je mjera kršćanskoga života.  

Nakon sv. mise, biskup Škovrčević s asistencijom pohodio je grob blaženoga Ivana 

Merza. Na misi su pjevali mješoviti zbor crkve sv. Pavla iz Zagreba-Retkovec i Hrvatsko 

pjevačko društvo "Jeka" iz Samobora. Oni su izveli misu u čast Ivana Merza koju je skladao 

dirigent zbora mo. Josip degl\'Ivellio, dok je za orguljama bio Robert Jakica. Na samome 

početku otpjevali su pjesmu »Ivane, o mužu vrli«, za koju je tekst napisao o.fra Ladislav Fišić, 

a glazbu biskup Franjo Komarica.  
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Propovijed biskupa Antuna Škvorčevića  

na blagdan bl. Ivana Merza u Bazilici Srca Isusova  
Tko je Ivan Merz? Znademo određene podatke iz njegovoga života. Ponovimo ih 

večeras. Ivan je rođen 1896. godine u Banja Luci u obitelji koja je, čini se, bila dovoljno imućna 

i za neke duhovne vrijednosti nije odveć marila, nego je na neki način bila liberalna. Mladi 

Ivan, dakako da je potican svojom obitelji, krenuo u život s nekim ambicijama koje su se počele 

ostvarivati kroz školovanje. Tako je u Banjoj Luci, nakon osnovnoga školovanja, krenuo i u 

gimnaziju. Završivši gimnaziju, čini se osobito po volji oca, krenuo je u vojnu akademiju u 

Bečko Novo Mjesto u Austriji. Brzo će nekako tu svoju vojnu budućnost vidjeti kao nešto što 

nije baš za njega. I onda se opredjeljuje za studij prava u Beču.  

Ali, iako je poželio s jedne strane vojsku staviti u stranu, Prvi svjetski rat to mu nije 

dopustio, nego je bio unovačen i od 1916.- 1918. iskusio je svu težinu ljudskoga mraka, koji se 

pretvara u mržnju, u ratno otimanje, u ratno razaranje. I upravo tu, u ratnomu mraku, mladoga 

Ivana zabljesnut će Svjetlo nebesko i tu će, u tome Svjetlu prepoznat će smisao svoga postojanja 

i započet će svojim novim duhovnim životom, nekim novim duhovnim disanjem. To duhovno 

disanje u Isusu Kristu nastavit će se i kroz studij nakon rata. To više ne će biti studij prava, 

nego, znakovito je, studij književnosti. Reklo bi se, neki duhovni studij. Ne samo da će u Beču 

započeti s tim studijem, nego će ga želja, očito duhovna, dovesti i u Pariz na Sorbonu. U Parizu 

se susreo s liturgijskim pokretom i drugim snažnim duhovnim strujanjima u francuskom 

katolicizmu i tu će mladi Ivan dozrijeti. Isus Krist svojom euharistijskom prisutnošću postaje 

njegova osobna šansa i snaga, jer Isus Krist u svojemu euharistijskom otajstvu srce je, središte 

Isusove Crkve kojoj je na čelu Sveti Otac, nasljednik svetoga Petra u Rimu. Tu će se na neki 

način zaokružiti njegov lik.  

Nakon završetka studija dolazi u Zagreb 1922. godine i u Zagrebu postaje profesorom 

francuskoga jezika i književnosti na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Osobito će ovdje 

prijateljevati s braćom isusovcima i tu nastaviti svoje duhovno izgrađivanje. Umro je na 

današnji dan 1928. godine u 32. godini života.  

To su neki podatci koje mi znamo iz knjiga koje pišu o njemu. Da li je to sve što večeras 

o njemu moramo i smijemo reći? Bilo bi to uistinu premalo. Smatram da zajedno s vama smijem 

utvrditi neku stvarnost u koju je on utkan, večeras ovdje, u našemu zajedništvu, da to smijem 

utvrditi na ovaj način. Ovo je crkva, ova Bazilika, u kojoj je on osobito tijekom svojih šest 

godina gajio, u svomu mladenačkom profesorskom srcu, blizinu Isusu Kristu u Euharistiji i gdje 

ga je Isus Krist duhovno zahvaćao iznutra i oblikovao. Ovdje je, u ovoj Bazilici, svaki dan 

dolazio na svetu misu, dolazio pred ovaj oltar i pričešćivao se. Ovdje, u ovoj Bazilici nalaze se 

i njegovi posmrtni ostatci u kojima je i kroz koje je on ostvario svoju duhovnu veličinu. Ovdje 

je prisutna ista ona Božja Riječ koju smo navijestili, njegova i naša, koja ga je uvijek izvlačila 

iz nekih zemaljskih, ljudskih vidika i prebacivala na vidike Božje. Ovdje je, u ovoj Bazilici, još 

uvijek prisutno ono najdragocjenije: uskrsli Gospodin Isus Krist koji svojim preobraženim 

tijelom u Euharistiji i danas jest naša hrana, naše duhovno blago. To znači onda, braćo i sestre, 

da postoji neko duboko, nutarnje, duhovno zajedništvo našega Ivana i nas, koje mi živimo 

večeras ovdje, kao zajedništvo svetih. Baš tako, zajedništvo svetih; zajedništvo Isusove Crkve 

koja je ponajprije neka duhovna, nutarnja stvarnost koju ostvaruje uskrsli Gospodin Isus Krist 

svojom prisutnošću među nama, osobito euharistijskom. Stoga je on prisutan s nama i među 

nama večeras na taj duhovni način zajedništva svetih u Crkvi.  

I ovih dana pokušavao sam gledati neke izložbe. Žao mi je da nisam mogao doći na 

otvorenje izložbe francuske renesanse u "Klovićevim dvorima". Uvijek sam gledao ljude kako 

se dive nekim ljudskim djelima; slikama, kipovima ili nekim drugim uradcima. Dolaze u 

galerije gledati njihova djela i diviti se umjetnicima, njihovoj veličini. Ali mi smo večeras došli 

u ovu Baziliku u Palmotićevu, ne da bismo se divili nekoj ljudski izrađenoj slici i galeriji u 

kojoj, kroz te slike, prepoznajemo veličinu nekih ljudi, ovdje smo večeras pred likom blaženoga 

Ivana Merza. Postoji jedna dragocjena, blagoslovljena galerija svetih u Crkvi katoličkoj, 
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galerija svetaca. I mi vam se zaustavljamo pred tim likovima, još negdje sabranije i nekom 

nutarnjom duhovnom pozornošću nastojimo pročitati, ne samo ono što se u galerijama vidi u 

slikama, nego što se od Duha Božjega prepoznaje u tim likovima oblikovanima Njegovom 

snagom. To je dragocjen posao. To je dragocjeno što činimo. Papa Ivan Pavao II., 

proglašavajući blaženim našega Ivana Merza u Banja Luci prije dvije godine, u svojoj homiliji, 

pomogao mi je da bolje razumijem našega Blaženika, da ga bolje mogu gledati i bolje mu se 

približiti i usvojiti one poruke i onu snagu koju njegov lik nosi. Dopustite mi da upravo kroz te 

Papine crte, nekoliko njih, pomognem i vama večeras da zajednički upijemo iz njegovoga lika, 

iz Ivanova lika, ono što je na njemu veliko, ono što je na njemu neprolazno. U svojoj homiliji 

prvo o njemu papa Ivan Pavao ovako kaže: "Ivan Merz bio je vrstan mladić, koji je imao mnoge 

ljudske darove i postigao je mnoge ljuske uspjehe. O njegovu se životu može govoriti kao o 

uspješnom životu." To je uistinu tako. Unatoč svemu, svim nevoljama, završio je studij, 

doktorirao, postao profesor i sam je u svom Dnevniku negdje jedanput zapisao »Ja zapravo jako 

dobro živim, kad se pogleda s te neke ljudske i materijalne stvarnosti. Ja imam i stan, ja imam 

i zaposlenje, ništa me ne boli, ne znam što je patnja, o njoj mogu teoretizirati.« Međutim, kaže 

Sveti Otac dalje u svojoj homiliji u Banja Luci: "Nije taj ljudski uspješan život onaj radi kojega 

je njegovo ime unijeto u popis blaženih Katoličke Crkve. Ono zbog čega ga proglašavamo 

blaženim jest njegov uspjeh pred Bogom." Ivanov uspjeh pred Bogom. I onda nam dalje u toj 

istoj homiliji Papa kaže, podsjeća nas da je naš Ivan "svjestan poziva što ga je primio na 

krštenju, svoj život učinio trkom prema svetosti, toj velikoj mjeri kršćanskoga života." Svetost 

– mjera kršćanskoga života. Tu mi je Papa pomogao da razumijem, ne samo Ivana, nego i sebe. 

Naime, Ivan je na početku dvadesetoga stoljeća, onom svojom dobrom pameću koju je imao, 

svojim razborom i svojom, na koncu, školovanošću gledao oko sebe što se to događa u životu. 

I naravno, mogao je prihvatiti samo neke ljudske mjere svoga postojanja. A onda reći sebi 

ovako: "Ivane, napravi dobru karijeru, školu završi, zaposli se i daj se na ljestvici onih ljudskih 

ambicija popni visoko i znači. Bit će to velik ostvaren život." Bilo je i drugih mogućnosti, po 

nekim drugim mjerama i mjerilima. On je, međutim, u toj situaciji svoga mladenačkog doba, 

došao do Isusa Krista, Njega je spoznao i onda je sebi ovako rekao: "Ivane, koji je smisao da ti 

ideš tražiti neku mjeru ljudsku, bilo na fakultetima, bilo u gospodarstvu, bilo negdje drugdje, 

kad su one sve ljudske; ali ima jedna mjera za čovjeka, koja nije ljudska, a koja je progovorila 

u Isusu Kristu, i tu mjeru Božju, u Isusu Kristu, koju je Isus Krist za čovjeka odživio; tu 

prihvatiti kao svoju, tom mjerom Božjom sebe mjeriti, od nje živjeti, pa tako ćeš valjda Ivane 

ostvariti neki puni život, neki najbolji smisao života. Nema se s kime drugim bolje ostvariti 

život, nego s onim Isusom Kristom, koji je predao sebe do kraja, do u smrt i u našu smrtnu 

stvarnost unio božansku pobjedničku ljubav, ljubav jaču od smrti. Ivane, što tebi više treba? 

Isusova pobjeda nad smrću – pa to je najveća ljudska šansa. Zar negdje drugdje treba tražiti 

izlaz iz našega smrtnog stanja kad ga nema, kad je jedno Isus Krist taj." I taj mladi Ivan krenuo 

je onom svom odlučnošću mladenačkoga opredjeljenja biti Isusov, i to na nepridržan način. I 

tu je ključ razumijevanja Ivanove osobe. Ivan i Isus Krist, Ivan u Isusu Kristu. Čuli ste 

Evanđelje, ali prije Evanđelja još onaj Pavlov govor gdje me Pavao oduševljava u današnjem 

poprilično teškom onomu čitanju, ulomku iz Poslanice Filipljanima. Oduševljava me Pavao 

onim svojim »biti zahvaćen« i »dohvatiti«. Što treba čovjek u životu dohvatiti? Pa neku puninu 

postojanja, neki smisao. Isus Krist je ta punina, ja u Njemu želim dohvatiti tu stvarnost pobijede 

nad smrću. Ali onda moram biti zahvaćen Njime. Biti zahvaćen Isusom Kristom, da bi dohvatio 

puninu života. To nije jednostavno razumjeti. Ali Evanđelje pomaže. Isus govori o soli: »Vi ste 

sol svijeta…vi ste svijetlo svijeta«. Znate što sol čini. Vi, koje kuhate svaki dan, znate kad 

stavite sol u hranu, ona se sva rastopi i na svoj način nestane: prožme svu hranu, ona zahvati 

svu hranu i na taj način, zahvativši hranu, proževši je cjelovito, nestavši u hrani, ona daje ukus, 

tek toj hrani. Ona postaje jestiva i u njoj uživamo. Slično, svijetlo. Ova naša crkva, da nije 

upaljeno svijetlo, kako bismo u njoj. Zapaljeno svijetlo stvara određeno stanje, ne materijalno, 

nego stanje neke zahvaćenosti nas tim svijetlom i mi ulazimo u neki život, kojega ne znamo 
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pravo definirati. Nije samo svijetlo koje izvana stvara neke okolnosti, nego stvarajući izvana 

neku stvarnost, ona ulazi i u nas i mi postajemo dionici svijetla, zahvaćeni svijetlom. Ovim 

svijetlom. Ali znate da ima i ono svijetlo, ono nutarnje, duhovno, kad čovjek njime bude 

zahvaćen, prožet sav, onda postaje biće koje dokučuje neku stvarnost svoga smisla, svoga 

postojanja, daleko više i daleko drugačije. Dragi Ivane, ti si razumio da je Isus Krist upravo ta 

stvarnost koja može čovjeka zahvatiti cjelovito, snagom svoga Duha. I kad netko počne živjeti 

zahvaćen Isusovim Duhom, onda on najtočnije živi. I ova naša hrvatska zemlja pamti različite 

ljude. Ljude zahvaćene kojekakvim strastima. I danas se nudi, osobito mladima, da krenu nekim 

putovima gdje su zahvaćeni određenim liberalizmom, ili kako god hoćete to nazvati, jednim 

životom bez ozbiljnijih vrijednosti. I zahvaćeni tim nekim valom, tim snagama poprilično 

negativnima, mi postajemo, zapravo vi postajete mladi ljudi određene nemoći. Kakva je moć 

progovorila, Božja snaga iz Ivanove zahvaćenosti Isusom Kristom? Ta zahvaćenost Isusom 

Kristom događala se ponajprije i na koncu konca u euharistijskom Otajstvu, kojega je primao 

svaki dan, i u klanjanju presvetom Otajstvu gdje je neprestano proširivao svoje nutarnje prostore 

i u koje je ulazila snaga Isusove pobijede nad smrću. Dobro je to upravo ponoviti u ovoj Godini 

Euharistije. I radujem se što mogu o tome razmišljati s vama, upravo kao predsjednik biskupske 

komisije Hrvatske biskupske konferencije za liturgiju. Jer, prije četrdeset godina, svijetlom 

Duha Svetoga, oci na Drugom vatikanskom saboru ponovili su nam silnu istinu vjere: da je 

Euharistija središte i vrhunac života Crkve i svakoga vjernika. Ivan je bio u to uvjeren, pa se 

onda upustio živjeti to. Mi počesto kažemo »vjerujemo«, ali taj naš »Vjerujem« nije se pretvorio 

u neku praksu uporno zauzetu, pa da svaki dan euharistijsko Otajstvo stavimo u središte svoga 

života i kroz svetu misu i kroz klanjanje. Ne može onda netko ostati nezahvaćen Isusom 

Kristom. Zašto dopustiti da budemo zahvaćeni tko zna čime što nam progovara i provaljuje 

kroz različite, počesto i nasilne programe na televiziji, na radiju i drugim medijima, kad postoji 

jedan medij, recimo tako, duhovni: Euharistija, Isus Krist prisutan svojom pobjedom nad smrću, 

svojom mukom i smrću, svojom žrtvom, ali i svojom pobjedom nad smrću. Kad ta Isusova 

pobjednička ljubav dodirne moju smrtnu stvarnost, one nemoći svakidašnje, ona razočaranja 

svakidašnja, ja ne mogu biti izgubljeno biće. Ivan je to dobro znao. Ivan je zato htio svim srcem 

to živjeti. To nam na svoj način doziva Sveti Otac u još jednoj crtici u svojoj homiliji, kad kaže 

da je Ivan Merz upravo u liturgijskoj školi stasao do punine kršćanske zrelosti. Znači, može se 

do punine, ali zna se točno kojim putem. To je Ivan razumio. Put euharistijski, put liturgijski. 

Draga braćo i sestre, pokatkad nam se može učiniti da nam Crkva ne donosi neka svijetla i neka 

rješenja za naše svakidašnje muke i tjeskobe. Ali kad se zaustavimo pred Isusovim djelom, 

položenoga tijela i prolivene krvi na križu i pred njegovom pobjedom nad smrću, tek onda 

zapravo možemo razumjeti kako u tomu Isusovom djelu ima jedan govor, jedna snaga baš za 

nas, za naš život. Ima jedno hrvatsko središte na kojem se hrvatski čovjek četrnaest stoljeća 

duhovno grijao, preporađao, snažio, uvijek dizao kad je bilo teško. Blaženi Ivan Merz nam je u 

svojim zapisima rekao da je to hrvatsko središte upravo sveta misa, ista, jednaka, jednaka u 

svojoj sadržajnosti Isusove prisutnosti među nama, tijekom svih naših četrnaest stoljeća. Ona 

nas, dakle, ta Euharistija, sveta misa, ne povezuje samo s Isusom Kristom, nego sa svim onim 

naraštajima našega hrvatskog naroda koji nisu htjeli ostati prosječni, životariti, nego su žarko 

željeli s Isusom Kristom živjeti neku puninu postojanja, dostojanstvo svoga postojanja u Njemu 

i po Njemu. I mi zato gledamo našu duhovnu povijest, četrnaeststoljetnu, s nekom radošću i s 

nekom zahvalnošću Bogu, što nismo izgubili duše, nego hranili baš euharistijskim Otajstvom, 

uvijek imali mnoštvo majki vjernih životu, vjernih obiteljima, koje su tom istom svojom 

vjerničkom pobožnošću, tom svojom euharistijskom ispunjenošću znale prenositi svojoj djeci 

u obiteljima vrijednosti Božje, koje jedino na koncu konca ispunjaju. To nije zaostalo, to je 

uvijek suvremeno. I onoliko, koliko nas bude u ovom vremenu oduševljenih Isusom Kristom, 

koji ćemo mu dopustiti da nas zahvaća iznutra, toliko će po nama ovaj hrvatski narod dohvaćati 

neke Božje vrhunce smisla prema kojima smo pozvani i koji su nam omogućeni u tom istom 

Isusu Kristu, u snazi Njegova Duha. Postoji, dakle, jedno duhovno tkanje u ovomu našem 
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hrvatskom narodu koje je otkao Duh Isusov, Duh Ljubavi, Duh pobjede nad smrću, onaj Duh 

Ljubav na križu ostvaren i darovan za sve nas. Ivan ga je prigrlio cijelim svojim bićem i označio 

početak prošloga stoljeća svojom vjernošću Isusu Kristu i svojom ispunjenošću, zahvaćenošću 

njime. U njemu smo, u Ivanu, u onom stoljeću dohvatili te neke Božje vrhunce smisla. Koliko 

će na ovom početku stoljeća i tisućljeća uistinu biti dohvaćanja tih Božjih vrhunaca toga smisla, 

ovisit će jako o nama, koliko ćemo dopustiti da budemo zahvaćeni Isusom Kristom. Stoga neka 

večerašnji naš vapaj bude i našemu blaženom Ivanu Merzu: »Pomozi nam, zagovaraj nas kod 

Boga, prosvjetljuj nas onim Svijetlom nebeskim kojim si ti bio ispunjen da nikada ne 

posumnjamo da je Isus Krist jedina naša, i jedina hrvatska nada, i da s Isusom Kristom onako 

snažno računamo kao što si ti računao, i tako izgrađujemo svoj osobni, obiteljski i narodni život, 

i ne treba nam onda nikakva druga mjera jer to je Božja kojom smo izmjereni u Isusu Kristu i 

u njoj onda imamo sigurno svoju sadašnjost i svoju budućnost. Blaženi Ivane, hvala Ti što pratiš 

naše duhovne korake i dalje ovdje u ovoj bazilici Srca Isusova, u srcu našega grada Zagreba. 

Hvala Ti za sve milosti, koje nam sada želiš udjeljivati, kojima nas želiš obdariti. I ovoga dana, 

otvorena srca, nosimo te u svoj život večeras, i budi s nama naš, onako kako si bio Isusov, i 

pomozi nam da mi budemo Isusovi, onako kao što si bio ti. Neka tako bude. Amen 

 

 

Banja Luka, 10. svibnja 2005. 

Proslava blagdana bl. Ivana Merza u Banjoj Luci  

i osnivačka skupština Katoličke udruge «Bl. Ivan Merz» 
 

Na blagdan blaženog Ivana Merza, 10. svibnja o.g. svečano euharistijsko slavlje u 

banjolučkoj katedrali sv. Bonaventure predvodio je nadbiskup vrhbosanski i predsjednik BK 

BiH Vinko kardinal Puljić uz koncelebraciju biskupa banjolučkog mons. dr. Franje Komarice, 

p. Božidara Nagya, postulatora kauze Bl. Ivana Merza, pedesetak svećenika te brojnih vjernika 

okupljenih iz cijele Banjolučke biskupe kao i predstavnika vjernika iz drugih biskupija u BiH i 

pojedinih biskupija iz Hrvatske.  

Riječi pozdrava kardinala Puljiću, svećenicima i nazočnim vjernicima uputio je 

domaćin, biskup Komarica, podsjećajući na riječi pape Ivana Pavla II. izgovorene prije dvije 

godine na Petrićevcu: „Kristovo svjetlo blista u 

jednom od sinova ove Banjolučke biskupije: u 

Ivanu Merzu, koji će za vrijeme ovoga slavlja biti 

proglašen blaženim. Bio je vjernik, svjetovnjak, 

uzoran i hrabar, čovjek kulture i osjetljiv za 

bogoslužje, uronjen u nadnaravno i djelatno zauzet 

u širenju kraljevstva Božjega. Njega vam želim 

dati kao svjedoka Kristova i zaštitnika, ali 

istodobno i suputnika na putu u vašoj povijesti, u 

ponovnoj izgradnji onoga što je srušilo nasilje, u 

pomirbi među pojedincima i obiteljima, u promaknuću istinske društvene obnove u pravdi i 

miru. On će od danas biti uzor mladeži, primjer vjernicima svjetovnjacima“. Biskup Komarica 

je istaknuo kako ovdje okupljeni doista žele blaženog Ivana Merza uzeti za svoga zagovornika 

pred Božjim prijestoljem, uzora i suputnika te „izgrađivati ono što je zloduh srušio u našoj 

životnoj sredini, želimo i dalje ustrajno raditi na pomirbi među ljudima u našoj biskupiji i 

Domovini i u našem životnom okružju te ga svjesno uzeti kao uzor našoj mladeži i primjer 

našim vjernicima svjetovnjacima utemeljenjem javnog vjerničkog društva Katoličke udruge 

'Blaženi Ivan Merz'„. 

Nakon toga svoje svjedočenje je izrekla gospođica Marija Jurković, voditeljica 

biskupijskog duhovno-pastoralnog centra u Lištanima, koja je kazala da svoju sreću i smisao, 
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danas i u budućnosti, nalazi u dubljem otkrivanju, spoznavanju i življenju Božjeg gospodstva 

u čovjekovu životu. „Sve više uviđam koliko je suvremenom čovjeku potreban ozbiljan, ali 

iskren govor i osvjedočeni primjer kršćanskog života, kako bi izišao iz labirinta sumnje, 

tjeskobe, straha i neznanja“, kazala je gospođica Jurković.  

Osim nje svoje svjedočenje izrekli su i g. Sebastijan Palić, tajnik Socijalne akademije u 

Zagrebu i dr. Romano Tripalo, liječnik, koji je tijekom ratnih godina prognan iz Banje Luke i 

trenutno živi u Virovitici.  

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić se osvrnuo na lika bl. Ivana Merza te istaknuo 

da je on „istinski volio Krista i Crkvu kao živi organizam“ te da je u središte svoga života stavio 

Isusa Krista. „Opredijelio se za Krista kroz kušnju prvog svjetskog rata i u svetoj Pričesti 

prepoznao izvor snage“, kazao je kardinal Puljić te podsjetio da je bl. Ivana Merza za sebe rekao 

da govori žarom koji je primio u Euharistiji. 

„Kao što je njega pokretala živa Riječ Božja 

koja mijenja svijet, tako se i svi mi trebamo 

predstaviti kao oni koji žive Kristovo evanđelje 

u Crkvi jer je Crkva i organizacija i organizam 

kojem je Krist glava a mi udovi“riječi su 

kardinala Puljića naglašavajući da vjernicima 

ne smije pomanjkati žara koji dolazi iz 

Euharistije kako bi mogli nositi nadu i živjeti 

svoju vjeru te biti spremni s Kristom poći na 

križ. „Kršćanska Europa će prepoznati korijene 

kršćanske tradicije, a mi ćemo u svojim 

zemljama utjecati da zakoni budu pravedni i tako spriječiti da nam stavljaju kompleks manje 

vrijednosti. Ne želimo usvojiti ono što je nemoralno i protiv naravi“ kazao je kardinal Puljić 

ističući kako je potrebna katolička udruga kako bi se lakše u Euharistiju otkrilo snagu koja 

izgrađuje zajedništvo.  

Nakon propovijedi kardinal Puljić je blagoslovio stijeg Katoličke udruge „Blaženi Ivan 

Merz“. 

Poslije Euharistijskog slavlja održana je u katedrali, pod predsjedanjem biskupa 

Komarice, osnivačka skupština Katoličke udruge „Blaženi Ivan Merz“ za Banjolučku 

biskupiju. Kao gosti Skupštine, osim kardinala Puljića i svećenika iz drugih biskupija 

Vrhbosanske metropolije i biskupija iz Hrvatske, nazočni su bili i predstavnici organiziranog 

laikata iz Italije, Hrvatske, Austrije, Njemačke i Luksemburga. Skupštini su nazočili i vjernici 

laici iz drugih biskupija, članovi raznih laičkih udruga. 

G-đica Maria Grazia Tibaldi iz predsjedništva organiziranog laikata u Italiji održala je 

kraće predavanje o organiziranom laikatu. Istaknula je da je organizirani katolički laikat: 1. 

škola laičke svetosti; 2. uska suradnja laika u Crkvi s pastirima u službi zajedništva; 3. laici 

djeluju u svijetu kao oni koji vole život te rade s cijelim čovječanstvom; 4. katolička udruga je 

otvorena svima bez obzira na dob i zanimanje; 5. katolička udruga ima svoju organizacijsku 

strukturu radi što uspješnije suradnje. Temeljno odlike djelovanja trebaju biti duhovnost i 

zajedništvo. Pozdrav nazočnima su izrekli: predsjednica udruženih laika dr. Luitgard 

Derschmidt iz Austrije, biskupski vikar i duhovni asistent organiziranih laika iz Luksemburga 

preč. g. Henri Hamus, te predstavnik njemačke narodnosne zajednice u RH, g. Vilko Igel.  

Nakon toga biskup je svečano pročitao dekret o osnutku Udruge, a zatim je predstavio 

Statut, koji je prihvaćen od predstavnika pojedinih župa Banjolučke biskupije. Nakon toga 

odobrio je Statut na godinu dana. Imenovao je duhovnog asistenta Udruge fra Josipa Božića, 

župnika i gvardijana na Petrićevcu. Imenovao je također Mariju Jurković, vršiteljicom dužnosti 

predsjednice Udruge. Ostali dužnosnici bit će imenovani u najskorije vrijeme i njihova dužnost 

je tijekom jedne godine uspostaviti podružnice u pojedinim župama i pripremiti novu 

Skupštinu. Skupština je završena zahvalnom pjesmom «Tebe Boga hvalimo». 
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Kao priprava za blagdan bl. Ivana Merza u banjolučkoj katedrali upriličena je 

trodnevnica tijekom koje se posebno molilo za duhova zvanja, kao i za uspjeh novoosnovane 

Udruge. Trećeg dana trodnevnice, tj. u ponedjeljak veoma uspješan koncert u katedrali održao 

je Ivo Šeparović i ženska pjevačka skupina «Bljesak» iz Okučana. (TABB-KTA)  

 

 

Bjelovar, 10. svibnja 2005. 

Proslavljen blagdan bl. Ivana Merza 

 
Na blagdan   bl. Ivana Merza  u utorak 10. svibnja 2005. u glavnoj župnoj crkvi sv. 

Terezije Avilske u Bjelovaru bila je služena sv. misa u čast hrvatskog Blaženika, laika. Kod 

svete mise kratak prikaz života blaženoga Ivana Merza iznijela je prof. Đurđa Haić, član 

Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika. Njezin govor donosimo kako slijedi: 

 

Blaženi   Ivan    Merz  i  Euharistija 

   «Neka pred našim očima budu primjeri svetaca , koji su u Euharistiji našli hranu na 

svom putu savršenosti. Koliko puta su oni prolili suze zbog potresenosti iskustvom tako velikog 

Otajstva, te su doživjeli neizrecive časove «Zaručničke « radosti oltarskim sakramentom.»  

Riječi pape Ivana Pavla II. iz njegovog apostolskog pisma «Ostani s nama Gospodine» 

upućenog u listopadu 2004. g. cijeloj Crkvi za početak Godine Euharistije:  

Odazivajući se ovoj želji našeg blagopokojnog pape Ivana Pavla II. predstavljam vam 

blaženog Ivana Merza prvog vjernika laika Crkve 

u Hrvatskoj koji je uzdignut na čast oltara.  

Temelj njegovog duhovnog i molitvenog života 

bila je liturgija, katoličko bogoslužje koje je za 

njega prava škola svetosti.  On je začetnik 

liturgijskog pokreta u hrvatskom narodu. Njegove 

ideje o važnosti aktivnog i plodnog sudjelovanja 

vjernika u liturgijskom životu Crkve, potvrdio je 

tri desetljeća kasnije Drugi vatikanski koncil.  

Ivan Merz rođen je 16. prosinca 1896. u 

Banja Luci. Odrastao je u  bosansko - hrvatskom 

ambijentu kao državljanin tadašnje Austro – 

Ugarske Monarhije. Odgajan je u liberalnoj sredini. Nakon završetka osnovne škole upisao je 

banjalučku gimnaziju. Za njegovu vjersku orijentaciju koja se počela nazirati već pod konac 

gimnazije, bio je zaslužan njegov gimnazijski profesor uzoriti katolički laik dr. Ljubomir 

Maraković, koji je kroz književnost i umjetnost usmjeravao Ivana prema moralnim i 

religioznim vrijednostima, te prema Hrvatskom narodu njegovoj povijesti i kulturi. Dr. 

Ljubomir Maraković bio mu je pravi vodič kroz mladost. Merz je o njemu zapisao:» Katolik 

svjetovnjak spasio me za vječnost…»  

Na poticaj dr. Ljubomira Marakovića  Ivan počinje pisati dnevnik, a u svom dnevniku 

opisao je svaki treptaj svoga mladoga srca, sve intelektualne i moralne bure i oluje kroz koje 

prolazi mladi čovjek u svom vremenu i u svom rastu prema Bogu. Na osnovu «Dnevnika» koji 

je dragocjen «rudnik» duhovnog blaga, vidljivo je da Ivan nije «rođeni svetac», već 

mladić  izvanrednih intelektualnih sposobnosti koji usred mladenačkih lutanja, usred ratnih 

stradanja i trpljenja odlučno traga za pravim smislom ljudskog života. On čezne za vječnom 

Dobrotom, doživljava iskreno obraćenje Bogu po dubokom iskustvu blaga katoličke vjere. 

Dosljedno i beskompromisno bori se protiv zla u sebi i oko sebe, pobjeđuje i tako utire siguran 

put svetosti sebi i mnogima  kojim još za života postaje vođa, učitelj i uzor.  
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Kao devetnaestogodišnjak zapisao je u dnevnik:» Nije dosta samo vjerovati. Naša vjera mora 

biti sistem, mora biti putokaz života da ne radimo protiv principa pravednosti i vječnosti. I ja 

kažem Aut catholitcus aut nihil (ili katolik ili ništa)».  

Zatim je zapisao:«Budimo suvremeni katolici i postanimo po sv. Pričesti dionicima beskrajnog 

života Riječi Božje.»  

Čitajući dnevnik  primjećuje se posebna sklonost prema sakramentu Euharistije.  

Njegove misli što ih je zabilježio o Euharistiji pune su zanosa i ljubavi:» Mi živimo u sretno 

doba …. Možemo često i dnevno biti s onim koji je sva naša radost…», « Pričest je izvor života!»  

Prvi svjetski rat prekida mu studij u Beču, mobiliziran je i poslan na frontu u Italiju. Tu 

proživljava sve strahote rata od 1916. do 1918. god. U susretu s patnjom i 

trpljenjem  doživljava  potpuno obraćenje Bogu.  

Nakon rata nastavlja studij u Beču, a potom u Parizu odakle piše majci: «katolička vjera je moje 

životno zvanje», a u dnevnik je zapisao: »Srce Isusovo tebi posvećujem svoj život.»  

Nakon završetka studija dolazi u Zagreb 1922. god. i postaje profesorom francuskog jezika i 

književnosti na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji.  

Potpuno se predaje Kristu načinivši kao laik zavjet vječne čistoće.  

 Živi svetački. Sav njegov apostolski rad prožet je intenzivno molitvenim i 

sakramentalnim životom. Za njega najveća stvarnost bila je Crkva, u Crkvi sv. misa, u misi sv. 

pričest. «Euharistija nas vodi k vrhuncu kršćanske savršenosti, pravog unutarnjeg života.»  

 «Euharistija napunja dušu rasvjetom koja je svjetlija od dana.  

«Euharistija, najjače sredstvo, za nas je na ovoj zemlji ona vatra koja u nama pali hrđe grijeha 

i daje života našoj duši, tako da i ona usplamti novim životom. Tada mi sami na sebi iskusimo 

riječi sv. Pavla , koji kaže: »Živim ja , ali ne ja nego u meni živi Krist.»(Gal.2,20.) To je plod 

presvete Euharistije. Ona nas vodi k vrhuncu kršćanske savršenosti, pravog unutarnjeg života. 

Ona je naša prava radost na zemlji; po njoj već postajemo dionicima buduće nebeske slave.»  

Sve svoje slobodno vrijeme posvećuje odgoju hrvatske mladeži u katoličkoj organizaciji 

«Hrvatskom orlovskom savezu», kojoj je dao geslo : ŽRTVA – EUHARISTIJA- APOSTOLAT. 

U priručniku organizacije «Zlatnoj knjizi» napisao je: « Mladi naraštaj gaji zanosnu ljubav 

prema našemu Spasitelju, koji je uvijek s njim u presvetoj Euharistiji; tu crpe svu svoju snagu 

za svoje djelovanje, za svoj apostolat, ona je u neprestanom i intimnom dodiru s Isusom, koji 

kraljuje i vlada njenim dušama.»  

Sustavno u Hrvatsku uvodi  Katoličku Akciju pape Pija XI. Njegova glavna 

karakteristika kao katoličkog intelektualca jest ljubav i odanost prema Crkvi i Kristovom 

Namjesniku papi.  

Čovjek je žive vjere, iskrene molitve, samoodricanja dnevne pričesti, adoracije, predana 

trpljenja, široke naobrazbe, blizak ljudima i svakome je čovjeku iskazivao kršćansku ljubav.  

  Na samrti  prikazao je Bogu svoj život kao žrtvu za hrvatsku mladež.  Ivan Merz preselio 

se u vječnu radost Kristova Kraljevstva na glasu svetosti 10. svibnja 1928 . u 32 godini života. 

Zemni ostaci počivaju mu u bazilici Srca Isusova u Zagrebu kamo je posljednjih šest godina 

života danomice dolazio na sv. misu i sv. Pričest.  

Oporuka blaženog Ivana Merza  

«Umro u miru katoličke vjere. Život mi je bio Krist, a smrt dobitak. Očekujem milosrđe 

Gospodinovo i nepodijeljeno, potpuno, vječno posjedovanje Presvetog Srca Isusovog. I. M. 

blažen u pokoju i miru. Duša će moja postići cilj za koji je stvorena u Gospodinu Bogu.»  

Papa Ivan Pavao II. proglasio ga je blaženim u njegovoj rodnoj Banja Luci 22. lipnja 

2003. i postavio ga je mladima i vjernicima laicima, za uzor kršćanskoga života.  

Na  beatifikaciji bl. Ivana Merza rekao je:  

«Njega vam želim dati kao svjedoka Kristova i zaštitnika, ali istodobno i suputnika na 

putu u vašoj povijesti… On će od danas biti uzor mladeži, primjer vjernicima svjetovnjacima… 

Ime Ivana Merza za čitav jedan naraštaj mladih katolika značilo je program života i djelovanja. 

Ono to mora biti i danas.» 
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Hrasno-Hercegovina, 10. svibnja 2005. 

Blagoslov prve kapelice posvećene bl. Ivanu Merzu 

 
U Zdrijež Njive kod Dobranja u župi Hrasno 10. svibnja održano je svečano misno 

slavlje koje je predvodio generalni vikar za pastoral Mostarsko-duvanjske biskupije don Ivan 

Štironja. Koncelebrirali su župnik Nedjeljko Krešić, nekadašnji župnici župe Hrasno te 

svećenici koji potječu iz tog kraja. Vlč. Štironja u toj je prigodi blagoslovio zvono i novu 

kapelicu, prvu u biskupiji koja je posvećena bl. Ivanu Merzu.  

"Kad zazvoni zvono na crkvi neka to bude poziv na ispit vlastite savjesti. Bl. Ivan Merz 

neka nam izmoli milost da možemo biti ljudi vjere koji će svjedočiti evanđelje u svakom 

trenutku svog života. Neka nas neumorno poziva da ne budemo zvono koje će zvoniti izvan 

crkve a nikada neće ući u crkvu, te poticaj za molitvu kako bi po njegovu zagovoru niknula 

nova duhovna zvanja, kazao je u propovjedi vlč. Štironja.  

Obnovu groblja iz 17. stoljeća potaknuli su prije godinu dana mještani Boruta i Srijeteža, 

kao i oni koji su podrijetlom iz tih krajeva, dok su Vide i Ivan Maslać materijalno pomogli 

gradnju kapelice. 

 

 

Subotica, 10. svibnja 2005. 

U Subotici proslavljen blagdan bl. Ivana Merza 

 
U subotičkoj župi sv. Roka svečano je 10. svibnja proslavljen blagdan bl. Ivana Merza. 

Misno slavlje predvodio je župnik Andrija Anišić zajedno s brojnim vjernicima, osobito djece 

i mladih. U uvodu je podsjetio na riječi Ivana Pavla II. koji je proglašavajući Ivana Merza 

blaženim u Banjoj Luci istaknuo: Ivana vam želim 

dati kao svjedoka Kristova i zaštitnika, ali 

istodobno i suputnika na putu u vašoj povijesti. On 

će od danas biti uzor mladeži, primjer vjernicima 

svjetovnjacima. U propovijedi je podsjetio na 

"otkriće" iz mjeseca veljače ove godine kada je 

otkriven članak bl. Ivana Merza iz 1925. pod 

naslovom "Hrvatske crkve - Euharistija u povijesti 

i sadašnjosti hrvatskog naroda". Istaknuo je 

suvremenost poruke toga članka i za vjernike 

Hrvate u Subotici.   

U prisutnima je osobito snažno odjeknula njegova poruka, koja je tako prikladna za 

proslavu Godine euharistije: "O Hrvati dvadesetog vijeka! Primajte što češće Jaganjca Božjega, 

koji je sišao u pšenicu vaših polja i u vino vinograda vaših. Primajte ga što češće, ako želite 

postati novim ljudima, ako želite, da se jednom s nama, djedovima vašim, radujete u nebeskim 

dvorima bez prestanka pjevajući hvale Gospodu. Budete li zapuštali Tijelo Isusovo, budete li 

prezirali njegovu ljubav, koja vas dozivlje k sebi iz svih pa i najmanjih svojih crkava, bit ćete 

već na zemlji nesretni…". Nakon mise vjernici su se okupili pred slikom bl. Ivana Merza koja 

se u toj crkvi nalazi od njegove beatifikacije. Ondje su djeca i mladi zajedno sa župnikom 

predmolili molitvu njemu u čast.  
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Zagreb, 15. svibnja 2005. 

Objavljena knjiga tekstova bl. Ivana Merza o Euharistiji 

 
Za blagdan blaženog Ivana Merza 2005. Postulatura je objavila knjigu «IZVOR 

ŽIVOTA – Blaženi Ivan Merz i Euharistija». Knjižica je odgovor na poticaj i želju koju je 

izrazio Papa Ivana Pavla II. u svome apostolskom pismu Ostani s nama Gospodine za početak 

Godine Euharistije 2004. U pismu Sveti Otac među ostalim veli: "Neka pred našim očima budu 

primjeri svetaca, koji su u Euharistiji našli hranu na svome putu savršenstva.» 

Kroz euharistijske tekstove i zapise koje nam je bl. Ivan Merz ostavio otkrivamo 

njegovo veliko štovanje tog središnjeg otajstva kršćanske vjere. U nastavku pak, brojna 

svjedočanstva njegovih suvremenika uvjerljivo nam ilustriraju kako je bila velika ljubav bl. 

Ivana Merza prema euharistijskome Kristu, koji je bio središte njegova duhovnoga života, ali i 

izvor njegova uspješnoga apostolata. Poznata je ona njegova rečenica: "Euharistiju i Papu treba 

dati našem narodu!"  

Sadržaj knjige podijeljen je u tri dijela. U prvome dijelu donose se tekstovi iz Dnevnika 

bl. Ivana i drugih njegovih spisa u kojima govori o Euharistiji, a nastali su tijekom njegove 

duhovne i intelektualne formacije od 1914. do 1922. godine. 

Zanimljivo je uočiti kako je otajstvo Isusove nazočnosti u 

Euharistiji sve više zaokupljalo njegovu duhovnu pozornost. U 

drugome dijelu donose se izjave bl. Ivana o Euharistiji iz zreloga 

razdoblja njegova života, tj. kad je kao mladi profesor i veliki 

apostol razvio svoje djelovanje u Zagrebu od 1922. do 1928. 

godine. U trećemu dijelu donesene su izjave i dirljiva 

svjedočanstva njegovih prijatelja i suvremenika o njegovu 

euharistijskom životu i pobožnosti.  

Knjiga nosi naslov "Izvor života". Riječi su to samoga 

bl. Ivana Merza uzete iz rečenice iz njegova dnevnika, koja 

glasi: "Pričest je izvor života". Tek je bio navršio 17 godina kad 

je zapisao ovu duboku misao kao gimnazijalac u Banjoj Luci. 

Kao poseban prilog na kraju knjige donesen je tek ove godine 

otkriven članak bl. Ivana Merza pod naslovom «Hrvatske 

crkve» koji je objavljen u kalendaru Danica 1925. g. U njemu 

bl. Ivan govori o Euharistiji u hrvatskome narodu i njegovoj 

povijesti. Članak se u izvjesnome smislu može smatrati i 

porukom bl. Ivana Merza za Godinu Euharistije. Premda je pisan prije osamdeset godina, 

aktualan je i danas. Posebno grafičko obogaćenje ove knjižice jesu pet faksimila Ivanovih 

rukopisnih tekstova o Euharistiji iz njegova Dnevnika koji nam uvjerljivo na vizualan način 

ilustriraju njegovu euharistijsku pobožnost.  

Želja izdavača jest da ova knjižica svim njenim čitateljima u ovoj Godini Euharistije i 

nakon nje, pomogne te i oni nađu u Euharistiji ono što je bl. Ivan našao - svoga najvjernijeg 

prijatelja sve do kraja ovozemaljskoga života, kako je to sam potvrdio u pismu svome prijatelju. 

I za kraj navodimo dvije posebno snažne i važne misli bl. Merza o Euharistiji. 

Objavljene su u njegovu članku «Orlovi u Rimu» nakon povratka iz Rima s hodočašća za Svetu 

Godinu 1925.:  

"I kad je Sveti Otac u svom govoru dao nama Orlovima smjernice za naš rad, osjetismo 

svu veličinu i sve značenje Papinstva… Euharistija i Papa trebaju biti korijen, vrelo i počelo 

Orlovstva. Euharistiju i Papu valja dati našem narodu... I kada Orlovstvo uspije, da ove dvije 

ideje učini kraljicama hrvatske narodne duše, tada će moći mirne duše reći sa svetim Pavlom: 

'Dobar boj vojevah.'… Rimska krv teče u našim žilama... Duhu se našemu ukaza svijetlo jedne 
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velike ideje: Otajstvo ovog velikog preporoda u suvremenoj internacionalnoj omladini jest vrlo 

česta i dnevna sveta Pričest. Katolička Akcija, tj. organizirana suradnja svjetovnjaka s 

hijerarhijom u katoličkom socijalnom APOSTOLATU, ima kao podlogu milijune dnevnih 

bijelih Pričesti...». (Ivan Merz, Orlovi u Rimu, Katolički Tjednik br. 13, 1925., str. 6) 

 

 

Kupres, 21. svibnja 2005. 

Blaženi Ivan Merz na proslavi Srednjoeuropskog Katoličkog dana  
 

Na proslavi Srednjoeuropskog Katoličkog dana na Kupresu u subotu 21. svibnja 2005. 

pred veličanstvenom crkvom svete Obitelji u izgradnji zagrebački nadbiskup kardinal Bozanić 

je svoju propovijed započeo ovim riječima: "Okupili smo 

se kako bismo nastavili katoličko susretanje i zborovanje 

na srednjoeuropskom planu. Okupili smo se kako bismo 

blagoslovili i posvetili znakove našega zajedništva: osam 

zvona koji označuju naših osam zemalja", rekao je 

kardinal Bozanić. "Danas na ovome mjestu zahvaljujemo 

Bogu svemogućemu za tolika herojska vjernička 

svjedočenja kroz dugu povijest… Želimo draga braćo i 

sestre, katolički vjernici ponosne zemlje BiH, izraziti 

poštovanje prema svemu onomu što ste pretrpjeli u 

nedavnom ratu i što ste s toliko vjere, nade i ljubavi uspjeli nadvladati sve nevolje.»  

Potom je kardinal Bozanić nastavivši govoriti o uzajamnom zajedništvu Hrvata iz 

Hrvatske i Bosne i Hercegovine spomenuo dva primjera toga zajedništva: bl. Ivana Merza i 

slugu Božjega nadbiskupa Josipa Stadlera:   

«Naše se zajedništvo danas očituje posebno i kao narodno zajedništvo, jer su se, uz naše 

goste, ovdje u najvećem broju okupili katolici Hrvati: iz Bosne i Hercegovine te iz Republike 

Hrvatske. Jedan smo narod, koji okuplja uglavnom 

ista vjera, vjera katolička… Hrvatski se katolici 

znaju međusobno obogaćivati i uzajamno 

razmjenjivati duhovno bogatstvo. Navest ću samo 

dva primjera. Prvi je primjer vrhbosanskoga 

nadbiskupa sluge Božjega Josipa Stadlera, 

rođenog Slavonca, Brođanina, zagrebačkoga 

svećenika, kojega je  Providnost dovela u 

Sarajevo, u Bosnu, gdje je po njemu Gospodin 

učinio mnoga velika djela. Drugi je primjer 

blaženoga Ivana Merza, rođenoga Banjalučanina, 

koji u svojoj osobi, po svome podrijetlu i putu 

naobrazbe na neki način utjelovljuje srednjoeuropejstvo, a koji je plodno apostolski djelovao u 

Zagrebu i čitavoj Hrvatskoj. I danas mnogi vjernici, između njih i mnogi svećenici, redovnici i 

redovnice, rodom ili porijeklom iz Bosne i Hercegovine, obogaćuju duhovni život tolikih župa 

i biskupija u Hrvatskoj.»  

 

 

 

 

 

 

http://www.ivanmerz.hr/vijesti/2005/05_21_Kupres2.jpg
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Pariz, 25. svibnja 2005. 

Okrugli stol na Katoličkom sveučilištu u Parizu o disertaciji bl. I. Merza 

 
Poznata francuska katolička izdavčka kuća Le Cerf u Parizu ovih dana objavila je 

disertaciju bl. Ivana Merza o utjecaju liturgije na francuske pisce kojom je Blaženik postigao 

doktorat iz filozofije na Sveučilištu u Zagrebu 1923.g.. Disertacija, pisana izvorno na 

francuskom, prvi put je objavljena u Zagrebu 1996. prigodom 100. obljetnice rođenja bl. Ivana 

Merza. Sada je objavljeno njezino drugo izdanje i to u Francuskoj 

za francusku publiku. Za tu prigodu organizirano je 

predstavljanje knjige i okrugli stol u srijedu, 25. svibnja na 

Katoličkom institutu (Katoličke sveučilište) u Parizu gdje je i 

sam bl. Ivan Merz studirao od 1920. do 1922. g. Predstavljanje 

disertatacije i okrugli stol organizirao je Visoki liturgijski institut 

koji djeluje u sklopu Katoličkog instituta (sveučillišta).   

Okrugli stol otvorio je novi rektor pariškog Katoličkog 

sveučilišta Joseph Maila. U pozdravnom govoru istaknuo je kako 

“nas je ovom prigodm okupio jedan svetac koji je i sam bio 

student ovoga Instituta”. Naglasio je vrijednost disertacije bl. 

Ivana Merza i njezine tematike za francusku katoličku kulturu 

koju je bl. Merz obogatio ovom svojom studijom, a koja će biti 

poticaj za daljnja istraživanja na području odnosa liturgije s 

književnošću i umjetnošću. Također je spomenuo kako je bl. Ivan 

Merz most koji spaja francuski i hrvatski narod i njihove kulturne 

i vjerske vrijednosti.  

U uvodnom govoru direktor Liturgijskog instituta benediktinac Patrick Pretot rekao je 

kako ove večeri u izvjesnom smislu želimo postati “učenici” bl. Ivana Merza. Izrazom “učenik” 

želio je označiti činjenicu da će ovaj studijski susret biti jedno slušanje riječi i djela Ivana Merza 

što nam treba biti poticaj i poziv da preuzmemo duboku intuiciju koja je vodila bl. Ivana koji 

se zanimao za utjecaj liturgije na književnost svoga vremena.  

Glavno izlaganje održao je prof. Thomas Gueydier, profesor književnosti, i koordinator 

Centra za teološke studije u Caenu (Normandija); on se najviše zauzeo za objavljivanje ovoga 

novog izdanja doktorske disertacije bl. Merza u Francuskoj za koje je napisao i poseban 

predgovor. Uz to je objavio i seriju članaka o bl. Ivanu Merzu a priprema se o njemu pisati 

svoju doktorsku disertaciju na Sorboni. (Svome trećem djetetu, rođenom ove godine dao je ime 

Ivan po bl. Merzu!) U svome govoru prof. Gueydier govorio je o otkriću Ivana Merza kao 

čovjeka koji se dobro razumio u francusku književnost, te koji je samim Francuzima otkrio 

kako je liturgija oblikovala dušu francuskog 

naroda kroz povijest što je našlo odjeka u brojnim 

književnim djelima od 1700. do 1923.  

Direktor liturgijskog instituta benediktinac 

Patrick Prevot u svom je interventu prikazao bl. 

Ivana Merza u velikoj struji ideja Liturgijskog 

pokreta koji je pripremio Drugi Vatikanski sabor i 

njegovu liturgijsku reformu. Prof. Remy Campos, 

glazbeni povjesničar na Nacionalnim glazbenom 

konzervatoriju u Parizu govorio je o paralelama 

između studije bl. Ivana Merza o odnosu 

književnosti i liturgiji te o vezi liturgije i glazbe. 

Prof. Jean Luc Lorber iz Strassbourga govorio je o nastavku istraživanja koje je započeo bl. 

Ivan Merz o temi liturgije i književnostim, a Francois Cassingena Trevedy profesor na 
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Institututu sakralne umjetnosti govorio je o umjetnosti u liturgiji što je bila posebno bliska tema 

bl. Ivanu Merzu koju je obrađivao u svojim liturgijskim člancima i u samoj disertaciji.  

Na kraju je u ime Postulature bl. Ivana Merza postulator o. Božidar Nagy zahvalio 

Katoličkom institutu i svim sudionicima na organizaciji ovoga znanstvenog skupa te je izrazio 

želju da se slične inicijative nastave i u budućnosti kako bi se unapređivala suradnja na području 

kršćanske kulture između Francuske i Hrvatske koju bl. Ivan Merz tako uspješno ostvarivao za 

vrijeme svoga života.  

Na ovom okruglom stolu i predstavljanju disertacije bl. Ivana Merza bila je nazočna i 

hrvatska veleposlanica pri Unseco-u gospođa Neda Ritz, profesori i studenti Katoličkog 

instituta te predstavnici hrvatske zajednice iz Pariza koji su potpuno ispunili veliku dvoranu u 

kojoj se održavala ova vjersko kulturna manifestacija koja je pridonijela daljnjem upoznavanju 

lika i djela bl. Ivana Merza u Francuskoj. 

 

 

Zagreb, 5. lipnja 2005. 

Održan Treći memorijalni judo-turnir »Bl. Ivan Merz« 

 
U prostorijama Osnovne škole «Dr. Ivan Merz» u Zagrebu 4. lipnja održao se već 

tradicionalni Treći otvoreni humanitarni memorijalni judo turnir pod imenom »Bl. Ivan Merz«. 

Organizaciju ovoga projekta pokrenuo je judo klub »Novi Zagreb« na čelu s g. Antunom 

Rausom, predsjednikom kluba i g. Zdravkom Baršnikom, tajnikom kluba, te u suradnji s 

ravnateljstvom O.š. «Dr. Ivan Merz», u čijim prostorijama već osam godina djeluje kao školska 

judo-sekcija i judo-klub. Kao športska udruga, judo-klub »Novi Zagreb«, okuplja osobe mlađe 

uzrasne dobi i slabijega socijalnog statusa.  

Ove su se godine svojim pokroviteljstvom u realizaciji turnira pridružile i različite 

institucije Grada Zagreba i Zagrebačke županije a sudjelovali su i: Ured za mlade Hrvatske 

biskupske konferencije, Postulatura za kanonizaciju Bl. Ivana Merza, Hrvatski tjednik »Fokus« 

te kao sponzori tvrtke »Delamaris« i »Kraš«. Na 

turniru je nastupilo oko 90 natjecatelja osnovnoga 

i srednjoškolskoga uzrasta iz raznih judo-škola, 

sekcija i klubova zagrebačke županije i grada 

Zagreba. Cilj ovoga turnira, ali i samoga juda kao 

športa, je unapređenje tjelesne i zdravstvene 

kulture djece i mladeži. Kako sama riječ ju-do u 

japanskom jeziku znači (»dobar put«), to je jasan 

pokazatelj kako se djecu na ovakav športsko-

natjecateljski način želi usmjeriti u dobrome 

smjeru, formirajući i odgajajući ih kao cjelovite tjelesne, duhovne i duševne osobe. Kroz 

treninge i bavljenje judom, koji potječe iz Japana još od drevnih borilačkih vještina japanskih 

samuraja, postiže se samopouzdanje, sigurnost, smirenost, odlučnost i samokontrola – izjavio 

je uoči natjecanja tajnik kluba dipl. ing. Zdravko Baršnik.   

»Bacanja po strunjačama, te padanje je umjetnost koju uče polaznici judo klubova. 

Svladavanjem toga znanja, osoba se oslobađa straha te ima više samopouzdanja. Na kraju borbe 

uz naklon protivnika, mališani su se rukovali, a palo je i pokoje tapšanje po ramenu. Možda je 

i potekla koja suza, ali u športskome duhu natjecanje se, nakon gotovo četiri sata, privelo kraju«, 

riječi su kojima je novinarka tjednika »Fokus« Željka Lezaić opisala tijek natjecanja i atmosferu 

u dvorani (u FOKUS: br. 265, 10. lipnja 2005., str. 62-63.).  

Turnir se održava od svoga početka po nadahnuću lika i djela bl. Ivana Merza, čiju drugu 

obljetnicu beatifikacije slavimo 22. ovoga mjeseca pa je zato turnir i održan u mjesecu lipnju. 

Bl. Ivan Merz kao mladić bavio se tjelovježbom i veoma ju je cijenio pogotovo kad je započeo 
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svoju djelatnost u Orlovskoj organizaciji kojoj je bio suosnivač u Hrvatskoj. Ta je organizacija 

u svome programu imala aktivno bavljenje tjelovježbom te su se organizirali brojni sletovi i 

nastupi s gimnastičkim vježbama. Bl. Ivan Merz napisao je i razne članke o tjelovježbi i jednu 

studiju pod naslovom: «Tjelesni odgoj u svjetlu Katoličke crkve». Tako je u svom članku 

»Katolički tjelesni odgoj«napisao:  

»Orlovski pokret ne teži samo za tim da odgoji prosječne katolike, već on ide za tim da 

nam dâ socijalne apostole. A apostol se ne zadovoljava samo vršenjem Božjih i crkvenih 

zapovijedi, već mu pred očima lebde i evanđeoski savjeti. Apostol hoće svaku krepost vršiti 

barem za jedan stupanj uzvišenije, negoli to sama dužnost od njega traži. Orao hoće biti asketa, 

tj. čovjek koji se bori za kršćansko savršenstvo. Apostolata nema bez te askeze. A orlovska 

tjelovježba, natjecanja, nastupi, skokovi, stupanja, sve je to vidljiva slika duševnih napora 

asketske djelatnosti svakoga Orla koji hoće postići kršćansko savršenstvo. Kao što tijelo 

svakoga vježbača treba po tjelovježbi postati čisto, zdravo, jako, spretno i lijepo, isto tako 

njegova duša po askezi treba dobiti sve naravne i nadnaravne kreposti i to ne samo u običnome 

stupnju kao ostali kršćani, već u uzvišenom, pa možda i u junačkom, kako se traži od svakoga 

katoličkog socijalnog apostola.« (KATOLIČKI TJEDNIK, br. 32, Sarajevo, 8. kolovoza 1926.)  

 

 

Banja Luka, 12. lipnja 2005. 

Biskup Franjo Komarica o udruzi «Bl. Ivan Merz» u Hannoveru i u Jajcu 

 
U petak 27. svibnja 2005. banjalučki biskup Franjo Komarica imao je u Hannoveru 

informativni susret s Radnom skupinom za pripremu Njemačkog katoličkog crkvenog 

zborovanja koje će se održati iduće godine u gradu Saarbrueckenu. Glavna tema razgovora bila 

je kako što bolje informirati i formirati katolički laikat za život u duhu evanđelja u 

svakodnevnom životu. Čuvši od biskupa Komarice, između drugih zanimljivih informacija i za 

prvo javno vjerničko katoličko društvo u BiH "Udrugu bl. Ivan Merz", članovi Radne skupine 

- i sami laici - zamolili su biskupa da im omogući što skorije kontakte s članovima te Udruge, 

što im je biskup i obećao. U subotu i nedjelju 28. i 29. svibnja biskup Komarica boravio je u 

Hrvatskim katoličkim misijama u gradu Darmstadtu i Offenbachu, gdje je u sklopu svečanog 

misnog slavlja podijelio sakrament potvrde mladim hrvatskim vjernicima. Mnogi vjernici u 

obje te misije su iz Bosne i Hercegovine, poglavito iz Banjolučke biskupije. Biskup se na oba 

mjesta zadržao u dužim razgovorima s mnogima od njih, koji su se zanimali za stanje u rodnom 

kraju.  

U nedjelju 12. lipnja o.g. biskup Komarica boravio je u povratničkoj župi Jajce. U kripti 

još nedovršene - u ratu potpuno uništene župne crkve, predvodio je koncelebrirano misno 

slavlje i podijelio sakrament sv. Potvrde novim krizmenicima. U prigodnoj homiliji biskup je 

istaknuo da je „snagom Duha Svetoga i Krista nazočna u Euharistiji kršćanin u stanju biti 

dragocjeni graditelj sretnije budućnosti – svoje osobne kao i ljudi u svom životnom okruženju. 

Posebno zôran primjer takvog vjerodostojnog života imamo u našem blaženom domaćem sinu 

Ivanu Merzu“, naglasio je biskup, pozvavši vjernike laike da se učlane u prvo javno vjerničko 

društvo u Bosni i Hercegovini, u Katoličku udrugu „Blaženi Ivan Merz“.  

 

 

Zagreb, 21. lipnja 2005. 

Na Internetu objavljeni svi tekstovi bl. I. Merza o liturgiji  

 
Kao doprinos obilježavanju druge obljetnice beatifikacije bl. Ivana Merza, 22. VI. 

2005.,  Postulatura za njegovu kanonizaciju obogatila je Internet stranicu Blaženika novim 
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sadržajem. Svi tekstovi bl. Ivana koje je napisao i tiskom objavio o liturgiji po raznim 

časopisima od sada su dostupni na njegovoj web stranici. Radi se o  preko pedeset   članaka i 

studija koje je bl. Ivan tijekom svoga života napisao, a kojima je dodana i njegova doktorska 

disertacija.  Svi ti tekstovi bl. Merza o liturgiji, kao i bibliografija ostalih njegovih radova nalaze 

se na ovoj adresi: http://ivanmerz.hr/staro/sabrana-djela/bibliografija.htm. Članci bl. Merza o 

liturgiji objavljeni na ovoj njegovoj web stranici dostupni su također  i u word-formatu.  

Liturgija–službeno bogoslužje Katoličke Crkve bila je središte kršćanskog života bl. 

Ivana Merza odakle je svakodnevno crpio nadahnuća i snagu za svoj duhovni i apostolski život. 

Duboko je uronio u smisao, bit i otajstvo liturgije koja je bila najizrazitija crta njegove 

duhovnosti. To je svoje iskustvo liturgije želio podijeliti s drugima i potaknuti ih na otkriće 

ljepote povezanosti s liturgijom pa se tako preko tiska dao i na liturgijski apostolat.  

Od njegovih liturgijskih spisa na prvo mjesta dolazi njegova doktorska disertacija, 

pisana francuskim jezikom (prevedena je i na hrvatski), koju je posvetio temi utjecaja liturgije 

na francuske pisce. Zatim slijede brojni članci i studije objavljeni na hrvatskom jeziku u raznim 

vjerskim časopisima. Posebno važan njegov članak jest «Duhovna obnova po liturgiji» 

objavljen 1924. To je bilo predavanje što ga je održao u kolovozu iste godine na susretu 

katoličke mladeži u Požegi. Radi se o programatskom članku u kojem je iznio svoju viziju 

važnosti liturgije za vjerski život kršćanina. Blaženi je Ivan kroz tri godine vodio također i 

stalnu rubriku «Liturgijski kutić» u časopisu Posestrimstvo. Riječ je o malom liturgijskom 

tečaju tijekom kojega čitatelj biva upoznat s temeljnim pojmovima o liturgiji te njezinoj 

važnosti za osobni duhovni život.  

Sažeti prikaz i komentar liturgijske misli bl. Ivana Merza, te njegovih apostolskih 

ostvarenja na tome području zainteresirani mogu  pronaći također na njegovoj web stranici u 

petom poglavlju opsežne studije «Bl. Merz i Crkva»:  http://ivanmerz.hr/staro/merz-

crkva/index.htm  Čitajući njegove spise o liturgiji ostajemo zadivljeni nad dubinom misli i 

zrelošću njegovih razmišljanja. Još više iznenađuje činjenica da je te tekstove pisao kao laik i 

to još u mladoj dobi. (Obratiti pozornost koliko je imao godina kad je pisao pojedini članak!) 

Bez posebnog djelovanja Božje milosti u njegovoj duši ne možemo objasniti kako je taj mladi 

čovjek mogao tako duboko zaroniti u značenje liturgije.  

Liturgijski spisi bl. Merza te njegova uloga u liturgijskom pokretu dvadesetih godina 

prošlog stoljeća bili su predmet prve disertacije o bl. Ivanu Merzu. Napisao ju je svećenik 

splitske nadbiskupije dr. Marin Škarica i obranio je na Papinskom liturgijskom institutu 

«Anselmianumu» u Rimu još 1975. godine. Moderator ove disertacije, Talijan, prof. dr. 

Tomaso Federici objavio je u Glasilu Postulature (III./1975., br.1-2, 30-31) članak pod 

naslovom «Otkriće Ivana Merza" u kojem među ostalim kaže: «Osoba i djelo Ivana Merza 

izazivaju neizrecivo iznenađenje čim im se čovjek približi... Voditi jednu disertaciju o Ivanu 

Merzu kao što sam imao priliku, silno oduševljava…  Mi profesori Papinskog liturgijskog 

instituta puni smo divljenja nad liturgijskim naukom Ivana Merza i razumijemo kako je mogao 

biti pravi začetnik hrvatskog liturgijskog pokreta... Ivan Merz je dostojan da ga se nazove 

ljubljeni, dragocjeni sin Crkve, izabrana duša, Božji ugodnik i da bude predložen kao primjer 

moderne svetosti, stvarne i življene."  

 

 

Banja Luka – Petrićevac, 22. lipnja 2005. 

Proslava druge obljetnice beatifikacije Ivana Merza 

 
U srijedu, 22. lipnja u Banjoj Luci na Petrićevcu proslavljena je druga obljetnica 

proglašenja blaženim Ivana Merza i Drugog apostolskog pohoda pape Ivana Pavla II. BiH, koje 

se zbilo u Banjoj Luci istoga dana 2003. godine. Proslava je započela pokorničkim slavljem 

koje je predvodio vlč. Marko Vidović, župnik u Ljubiji, te osobnom i sakramentalnom 

http://ivanmerz.hr/staro/sabrana-djela/bibliografija.htm
http://ivanmerz.hr/staro/merz-crkva/index.htm
http://ivanmerz.hr/staro/merz-crkva/index.htm
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ispovijedi nazočnih. Misno slavlje u kripti porušene petrićevačke crkve predvodio je banjolučki 

biskup mons. dr. Franjo Komarica uz suslavlje fra Josipa Božića gvardijana samostana, p. 

Božidara Nagya, postulatora kauze bl. Ivana 

Merza, te tridesetak drugih svećenika. Misi je 

nazočilo više stotina vjernika, poglavito djece 

i mladih, iz gotovo svih župa Banjolučke 

biskupije, kao i hodočasnici iz Bugojna i 

Osijeka. Kod mise bila je nazočna i delegacija 

banjalučke gimnazije koju je pohađao bl. Ivan 

Merz koju je predvodila ravnateljica prof. 

Slavica Ivošević u pratnji nekoliko profesora. 

Uvodeći u misno slavlje, biskup Komarica je 

blagopokojnog papu Ivana Pavla nazvao "Božjim prorokom naših dana" koji nam je "darovao 

blaženog Ivana Merza i svojim nas dolaskom zadužio da ovaj dan trajno obilježavamo kao izraz 

Božje ljubavi prema nama".  

Kao uvod u misu mladi su čitali dijelove Papinih govora i poruka izgovorenih u Banjoj 

Luci. Posebno je istaknuta Papina misao iz propovijedi kako je «ime Ivana Merza za čitav jedan 

naraštaj mladih katolika bilo program života i djelovanja i ono to mora biti i danas.» 

Homiliju je održao mons. dr. Anto Orlovac, generalni vikar Banjolučke biskupije. On je, 

osvrnuvši se na Papinu propovijed izgovorenu prije dvije godine, nazočne podsjetio na Papine 

riječi s početka propovijedi tj. da je zadaća kršćanina biti "svjetlo svijeta", a to je moguće ako 

"slušamo Božju riječ i o njoj razmišljamo, sudjelujemo u bogoslužju Crkve i primamo 

sakramente, te izvršavamo zapovijed ljubavi". Misno slavlje je završeno razmišljanjem nad 

tekstovima bl. Ivana o euharistiji i euharistijskim klanjanjem. Uz oltar na liturgijskom slavlju 

bio je iz banjalučke katedrale donesen križ mladih što ga je Papa Ivan Pavao II. bio predao 

mladima na dan beatifikacije bl. Ivana kao znak Božje ljubavi koju trebaju svjedočiti u svijetu 

po uzoru na bl. Ivana Merza, njihova zaštitnika.  

U poslijepodnevnim satima održan je duhovno-rekreativni program u dvorištu 

franjevačkog samostana tijekom kojega je nastupila pjevačka skupina mladih "Sperantes" iz 

Jajca, koja je također predvodila pjevanje tijekom misnog slavlja. Predstavljeni su i nagrađeni 

likovni i literarni radovi na temu: Papa Ivan Pavao II. i Bl. Ivan Merz. Tročlani žiri, čiji su 

članovi bili p. Božidar Nagy, s. Damjana 

Kovačević, voditeljica zbora banjolučke 

katedrale i Marija Jurković, predsjednica 

Katoličke udruge "Bl. Ivan Merz", odlučio 

je da za svoj rad prvonagrađeni budu 

članovi FRAME iz Jajce. Oni su izradili 

likovni prikaz 100 apostolskih 

putovanja Svetog Oca po svijetu. Drugu 

nagradu primio je Ivan Zrno, učenik IV. r. 

osn. šk. iz Glamoča za svoj poetski rad o 

Papi. Biskup Komarica uručio je nagrade i 

zahvalio svim sudionicima i organizatorima slavlja. U poslijepodnevnim satima mnogi 

sudionici ovoga slavlja koji su došli iz raznih krajeva pohodili su grad Banju Luku i posjetili su 

katedralu te su se pomolili u kapelici bl. Ivana Merza pred njegovim relikvijama koje se ondje 

časte od njegove beatifikacije. Organizatori su bili veoma zadovoljni uspjehom ovogodišnjeg 

slavlja i do godine se nadaju još većem odazivu i sudjelovanju pogotovo vjernika iz Hrvatske 

jer se taj dan u Hrvatskoj slavi i kao neradni dan pa je lakše organizirati putovanja. 

U prilogu dostavljamo nekoliko fotografija s euharistijskog slavlja i poslijepodnevnog 

programa. 



228 

 

Zagreb, 14. srpnja 2005. 

Prva disertacija o bl. Ivanu Merzu u Hrvatskoj  

obranjena na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
 

U četvrtak, 14. srpnja 

2005. na Odsjeku za povijest 

Filozofskoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu obranio je svoju 

doktorsku disertaciju mr. sc. 

Zdravko Matić. Tema disertacije 

bila je »Ivan Merz i Katolička 

Akcija u Hrvatskoj«. Mentor teze 

bila je prof. dr. Mira Kolar, a kao 

drugi mentor prof. dr. Božidar 

Nagy. Predsjednik fakultetskoga povjerenstva pri obrani bio je doc. dr. Mario Strecha. Autor 

disertacije mr. sc. Zdravko Matić prikazao je dokumentirano početak i razvoj Katoličke Akcije 

u Crkvi u Hrvata koju je prvi počeo promicati i uvoditi 1924. g., ne bez otpora i poteškoća, bl. 

Ivan Merz. Posebna vrijednost ove disertacije sastoji se u tome što su konačno na jednom mjestu 

kronološkim redom obrađeni svi relevantni dokumenti samoga predmeta iz toga vremena koji 

pokazuju postupni razvoj Katoličke Akcije, ali isto tako i svu problematiku koju je izazvalo 

njezino uvođenje u jednom dijelu članova Katoličkog pokreta predvođenih Senioratom. Kada 

disertacija bude i tiskom objavljena, bit će to djelo, koje zbog izvorne dokumentacije objavljene 

i znanstveno obrađene, ne će moći mimoići oni koji budu dalje proučavali to razdoblje povijesti 

Crkve u Hrvata.  

Ovo je prva disertacija o Ivanu Merzu napisana na hrvatskome jeziku u Hrvatskoj i 

obranjena na Sveučilištu u Zagrebu. Prije su već o Ivanu Merzu bile napisane dvije disertacije, 

ali na talijanskom i obranjene u Rimu na papinskim učilištima (Alfonsianum i Salesianum). 

Ova disertacije obranjena je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, tj. na onom istom 

Fakultetu na kojem je 1923. g. doktorirao sam bl. Ivan Merz radnjom pisanom na francuskom 

jeziku o utjecaju katoličke liturgije na francuske književnike. 

Novi doktor Zdravko Matić rođen je 1959. godine u Šibeniku, gdje je završio osnovnu 

školu. Srednju školu pohađao je u Zagrebu od 1975.-1979. g. Petogodišnji studij filozofije i 

teologije diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1997. godine, a 

filozofiju je magistrirao na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu 2000. g. 

Godine 1997. zaposlio se kao profesor na katedri vojne povijesti na Hrvatskom vojnom 

učilištu kopnene vojske "Petar Zrinski", te predaje također i na Dočasničkoj školi u 

Jastrebarskom i na Visokoj dočasničkoj akademiji u Zagrebu. Objavio je sedam znanstvenih 

radova. Vanjski je suradnik Hrvatskoga instituta za povijest. Bavi se vojnom i ratnom poviješću 

te crkvenom i društvenom poviješću prve polovice XX. stoljeća.  

 

 

Kaštel Novi, 16. srpnja 2005. 

Večer duhovne šansone u organizaciji udruge  «Bl. Ivan Merz» 

 
U sklopu ovogodišnjega kaštelanskog kulturnog ljeta, katolička udruga mladih »Bl. Ivan 

Merz« iz Kaštela organizirala je 10. srpnja u Kaštel Novom večer katoličke udruge mladih i 

večer duhovne šansone. Cjelovečernji program započeo je u 19. 30 sati koncertom duhovne 

glazbe na kojem su nastupili glazbeni sastavi mladih iz Kaštela. Tako su svoj glazbeni repertoar 

izveli VIS »Simbol« i VIS »Ivan Merz« iz Kaštel Novog i VIS »Benedictus« iz Kaštel Štafilića 
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te VIS »Signum« iz Kaštel Lukšića. Svaki od glazbenih sastava predstavio se s pet pjesama, a 

u velikoj završnici zajedno su otpjevali prvi MIX duhovnih šansona u trajanju od 25 minuta, 

autora Marija Žuvele, vjeroučitelja i predsjednika Udruge «Bl. Ivan Merz». 

Te su se večeri održala i športska natjecanja u dječjoj alci, pikadu i potezanju konopa 

učenika 4. razreda kaštelanskih osnovnih škola, čije su ekipe vodili učitelji ili vjeroučitelji. 

Konoba »Sv. Jure« iz Kaštel Novog priredila je osvježenje za natjecatelje i goste koji su se 

počastili ribom s gradela te osvježili pićem. Na prodajnim štandovima Udruge mogli su se 

nabaviti različiti suveniri: ukrasni nakit, kalendari, majice i list Udruge «Bl. Ivan Merz».  

Više od tisuću mještana i njihovih gostiju zabavilo se do 24 sata uz duhovnu glazbu, 

šport i ribu nahranivši tako dušu i tijelo. Tijekom večeri održana je i velika nagradna lutrija, čiji 

su sponzori bili Veterinarska stanica iz Kaštela, grad Kaštela, KKU »Poklade«, konoba »Sv. 

Jure«, udruga mladih »Bl. Ivan Merz« i drugi. 

Sretnici su za kupljenu lutriju od 2 kune ponijeli kući knjige, bicikl, športske torbe, lopte, 

rekvizite za plažu ili slatkiše, a glavna nagrada je bila televizor i hodočašće u Zagreb i Ludbreg 

za dvije osobe. Nezaboravnu duhovnu večer katoličke udruge mladih «Bl. Ivan Merz» otvorili 

su župnik Luka Vuco i dogradonačelnik grada Kaštela g. Ante Šiškov. 

 

 

Banja Luka, 19. srpnja 2005. 

Radni sastanak Predsjedništva Udruge „Blaženi Ivan Merz“ 

 
U Biskupskom Ordinarijatu u Banjoj Luci održali su 19. srpnja 2005. g. cjelodnevni 

radni sastanak imenovani članovi Predsjedništva Udruge katoličkih laika Blaženi Ivan Merz. 

Na sastanku su sudjelovali Marija Jurković, predsjednica; Anto Glavaš, potpredsjednik; 

Martina Galić, tajnica; Dušica Pleše, rizničarka i fra Josip Božić, duhovni asistent Udruge. Na 

radnom sastanku je čitavo vrijeme bio prisutan i banjolučki biskup Franjo Komarica. Saslušana 

su izviješća o radu oko organiziranja djelovanja Udruge nakon njenog osnivanja na blagdan 

blaženog Ivana Merza, 10. svibnja ove godine. 

Temeljito su razrađeni planovi za razdoblje do kraja kolovoza, kao i za sve mjesece do 

kraja tekuće godine. Redovni rad podružnica Udruge treba započeti s mjesecom rujnom, a dotle 

će se trebati obaviti sve preostale tehničke i druge nužne pripreme. 

Biskup Komarica je pohvalio savjesnost i odlučnost vodećih ljudi prvog javnog 

vjerničkog društva u BiH, nakon donošenja državnog Zakona o slobodi vjere i pravnom 

položaju Crkava i vjerskih zajednica. Potaknuo ih je da tako i nastave i obećao im svu potrebnu 

podršku. Zamolio ih je da se svjesno uključe u razne programe na biskupijskoj razini u ovoj 

svetoj godini Banjolučke biskupije uz proslavu 125. obljetnice njezina postojanja. 

 

 

Banja Luka, 20. srpnja 2005. 

Prijedlog za imenovanje ulica u Banjoj Luci 

 
Biskupske Konferencije BiH, i banjolučki biskup dr. Franjo Komarica uputili su ovih 

dana Skupštini grada Banja Luka zajednički Prijedlog da se dvije ulice u tom gradu imenuju po 

dvojici ljudi koji su ime grada u pozitivnom svjetlu pronijeli svijetom. To su blaženi Ivan Merz 

i papa Ivan Pavao Drugi, koji je taj grad pohodio prije dvije godine. Tekst donosimo u cijelosti: 

„Cijenjenom Naslovu upućujemo, nakon 34. redovnog zasjedanja Biskupske 

Konferencije Bosne i Hercegovine održanog u Banjoj Luci od 12.-14. 07. 2005. godine, 

prijedlog da se u gradu Banjoj Luci jedna ulica imenuje po blagopokojnom Papi Ivanu Pavlu 
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Drugom, a druga po Banjolučaninu Blaženom Ivanu Merzu, kojega je on proglasio blaženim 

prigodom svoga posjeta ovome gradu prije dvije godine, na današnji dan. 

 

Obrazloženje 

Upravo su se navršile dvije godine od velikog događaja u povijesti Banje Luke, kad ju 

je prvi put pohodio vrhovni poglavar Katoličke Crkve, te time počastio i zadužio ovaj grad i 

cijelu zemlju Bosnu i Hercegovinu. Kako je poznato, Papin pohod uvijek je pohod katoličkim 

vjernicima određenog područja, ali je to ujedno i državni posjet na poziv najviših nositelja vlasti 

neke zemlje. Tako je bilo u Banjoj Luci. Kao dokazani mirotvorac donio je u ovaj grad i u ovu 

napaćenu zemlju poruku mira, opraštanja i suživota i time zadužio sve čestite ljude ovoga grada 

i ove zemlje. Mislimo da je čast ovomu gradu da jedna njegova ulica nosi ime velikog Pape 

Ivana Pavla Drugog, tim više što je on ove godine preminuo. Ulica bi trebala nositi naziv „Ulica 

Pape Ivana Pavla II.“ 

Blaženi Ivan Merz sin je ovoga grada, u kojem je rođen 16. 12. 1896., i u kojemu je 

završio osnovnu školu, a bio je istaknut đak poznate banjolučke Realne gimnazije. Bio je čovjek 

široka srca, što je pokazao i svojim stavom prema onima koji nisu bili katolici, osobito u 

poznatom političkom procesu školarcima, kada ih je svojim svjedočenjem uzeo u zaštitu. Kao 

blaženik i danas-sutra svetac Katoličke Crkve uz svoje će ime uvijek pronositi i ime ovoga 

grada širom svijeta. Zato smatramo da i njemu svakako treba dodijeliti jednu prikladnu ulicu. 

Trebala bi se zvati: „Ulica Blaženog Ivana Merza“. 

Vjerujemo da smo ovim upravi grada Banje Luke uputili konstruktivan prijedlog, a 

njegovo usvajanje doprinijelo bi suživotu i razumijevanju naroda ovoga grada, te potvrdilo 

demokratske dosege i usmjerenje nadležnih aktualnih vlasti. S tim uvjerenjem iskreno Vas 

pozdravljamo“. 

 

 

Vatikan, 20. srpnja 2005. 

L'osservatore Romano o blaženome Ivanu Merzu za  

Svjetski dan mladih u Kölnu 

 
Vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano od 20. srpnja 2005. na središnjim stranicama 

donosi opširan članak o blaženom Ivanu Merzu, a u vidu duhovne priprave za Svjetski dan 

mladih. U čitavome se naime svijetu vrše duhovne pripreme za XX. svjetski dan mladeži, koji 

će se održati od 16. do 21. kolovoza u Kölnu. Bit će to prvi, veliki i s nestrpljenjem očekivani 

susret kršćanske mladeži s novim papom Benediktom XVI., a održat će se na temu «Dođosmo 

mu se pokloniti», koju je izabrao njegov prethodnik Papa Ivan Pavao II. Nizom posebnih 

priloga, vatikanski dnevnik 'L'Osservatore Romano' prati, korak po korak, radosno hodočašće 

mladih prema tome izvanrednom događaju.  

Tako je u broju od 20. srpnja predstavljen lik blaženoga Ivana Merza, koji je – kako 

stoji u članku – uzor ne samo za mlade hodočasnike iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, već i 

za sve nove naraštaje Europe i svijeta. Mladi će hodočasnici iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine 

u velikome broju doći u Köln, donoseći u svojim srcima svjedočanstvo svojega «prijatelja» i 

«vršnjaka» Ivana Merza – piše novinar Giampaolo Mattei – jer žele «upisati» bl. Ivana u 

proslavu Svjetskoga dana mladeži, koji je on svojom mladenačkom intuicijom, na neki način, 

predosjećao i predviđao.  

Nakon prikaza kratkoga životopisa bl. Ivana, Mattei se pita: i to je sve? Da, to je sve – 

odmah odgovara – jednostavan, «normalan» život, ali koji je ušao u povijest Crkve XX. 

stoljeća. Ono što «najosnovniji» životopis neće nikada moći ispripovijedati jest «životopis 

duha». Što je tako izvanredno učinio taj mladić da je potaknuo Ivana Pavla II. na hodočašće u 

Banju Luku kako bi ga ondje proglasio blaženim? Što bl. Ivan može reći danas? U čemu je 
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njegova svetost? – upitao se nadalje autor članka te odmah odgovorio kako se Ivanova 

izvanrednost, originalnost i neodoljivost nalaze upravo u njegovoj običnosti. Da je vrijednost 

lika i pojave bl. Ivana važna, razumije se iz jedne vrlo jednostavne činjenice: kada je 1945. 

Titov komunistički režim došao na vlast, zabranio je čak spominjanje imena Ivana Merza. 

Njegov je lik bio nepodnošljiv za ateistički sustav – napominje nadalje Mattei.  

Spomenuvši na posljetku kako je život bl. Ivana bio usredotočen na Euharistiju, molitvu 

i veliku pobožnost Majci Božjoj, kako je bila postojana njegova vjernost Papi i Crkvi, a 

izvanredno i skriveno njegovo kapilarno karitativno djelovanje, Mattei naglašava kako se doista 

ostaje bez daha pred veličinom ovoga mladića. I potom navodi riječi teologa i bibličara 

Tommasa Federicija, kojima je izrazio svoje veliko divljenje prema bl. Ivanu Merzu: «Lik i 

djelo Ivana Merza pobuđuju neopisivo iznenađenje čim im se približite… U dodiru s njime, 

stvarno se ulazi u životnu razmjenu koju nije moguće izbjeći, i od koje nije moguće ne naučiti 

mnogo». Istaknuvši da velika europska kultura ne poznaje Ivana Merza, Federici je upozorio 

da bi valjalo objaviti sva njegova djela kako bi se svi katolici upoznali s njima.  

«Blaženi Ivan 'nosi' u Köln program koji je živio» zaključuje Mattei. To je program 

katoličkoga djelovanja, koji vrijedi za sva vremena i sva područja. Otkrio je da je biti laik poziv 

na poslanje, i od toga je trenutka njegova velika težnja kao mladića među mladima bila 'nikada 

ne zaboraviti Boga' u svojemu apostolatu» završava svoj članak Giampaolo Mattei u 

L'Osservatore Romanu.  

Vijest o objavljivanju članka s opširnim citatima donio je i Radio Vatikan u svome 

prijenosu na hrvatskom jeziku istoga dana 20. srpnja 2005. 

 

 

Opatija, 25. srpnja 2005. 

Trodnevnica za župni blagdan sv. Jakova u Opatiji 

 
Crkva sv. Jakova u Opatiji na njegov blagdan 25. srpnja proslavila je svoj 499. rođendan. 

Na godinu slavi 500. obljetnicu svoga postojanja. Svečano misno slavlje na sam blagdan 

predvodio je zagrebački pomoćni biskup mons. 

Valentin Pozaić. Za blagdan sv. Jakova opatijska 

župa koju vode isusovci pripremila se 

trodnevnicom koju je na poziv župnika o. Zdravka 

Kneževića, a na prijedlog superiora o. Vatroslava 

Halambeka, predvodio postulator kauze za 

kanonizaciju bl. Ivana Merza o. Božidar Nagy. Po 

želji upravitelja župe tema trodnevnice bila je: 

«Može li profesor biti svetac». Postulator je kroz 

tri dana prikazao lik i djelo bl. Ivana Merza pod 

tri vida njegovog gesla «Žrtva Euharistija 

Apostolat.» Naglasio je također da je bl. Ivan 

Merz kao mladić boravio u Opatiji na odmoru odmah nakon uspješno položene mature od 18. 

do 27. srpnja 1914. i stanovao je u pansionu koji se tada zvao Lederer. Za vrijeme svoga boravka 

u Opatiji bl. Merz je vodio dnevnik i ostavio nam je dragocjene zapise iz toga vremena. Bilo je 

to sudbonosno doba kad je upravo izbijao prvi svjetski rat u koji je potom i mladi Merz morao 

poći i gdje je doživio svoje duboko obraćenje k Bogu.   

U svojoj propovijedi na glavnom misnom slavlju biskup Pozaić govorio je o životu sv. 

Jakova i njegovu svjedočanstvu za Krista, koji je prvi od apostola svojom mučeničkom smrću 

za nj posvjedočio. Istaknuo je aktualnost njegove poruke za naše vrijeme, ali i za svakoga od 

vjernika jer smo pozvani ne da nad drugima vladamo nego da jedne druge u ljubavi 

poslužujemo. Biskup Pozaić se osvrnuo i na suvremenu problematiku izumiranja hrvatskog 
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naroda te je među ostalim rekao: «Budućnost pripada onima koji vole život, prihvaćaju život, 

daruju život, poštuju život od začeća do preminuća. Nakon toliko stoljeća ponovno smo 

sagradili dom – državu. Tko će živjeti u tome domu? Hoće li se prazan urušiti, ili će ga drugi 

nastavati?»  

Nakon svete mise ulicama Opatije sve do centra razvila se velika procesija s kipom sv. 

Jakova. Na misnom slavlju i procesiji sudjelovao je i 

novi gradonačelnik dr. Amir Muzur koji je na kraju 

svečanosti svim nazočnima uputio pozdravne riječi. 

Cijelo liturgijsko slavlje kao i bogoslužje trodnevnice 

uzveličao je skladnim pjevanjem župni zbor pod 

ravnanjem kapelana o. Shtjefena Dodesa, a svojim 

izvanrednim sopranom sve je oduševila profesorica solo 

pjevanja iz Japana, Mayumi Kamei koja je održala u 

crkvi uoči blagdana veoma posjećeni i uspjeli koncert. 

Po završetku svečanosti pred crkvom je održan 

zajednički domjenak i prijateljsko druženje cijele župne 

zajednice s uzvanicima i gostima.  

 

 

Šujica (Hercegovina), 31. kolovoza 2005. 

U župnoj crkvi postavljen vitraj s prikazom bl. Ivana Merza 
 

U mjestu Šujica (Hercegovina) u župnoj crkvi sv. Antuna zalaganjem župnika fra 

Ljudevita Laste, postavljeno je jedanaest novih vitraja među kojima se 

nalazi i lik bl. Ivana Merza. Vitraje dimenzija 220x135 cm izradio je 

akademski slikar Mate Ljubičić iz Zadra. Osim bl. Ivana Merza 

prikazani su ovi sveci: sv. Mihovil, sv. Ivan Krstitelj, sv. Petar i Pavao, 

Gospa Lurdska, sv. Ante, sv. Franjo, sv. Jeronim, sv. Leopold Mandić, 

bl. Alojzije Stepinac i bl. Majka Terezija. Svaki vitraj sponzorirala je po 

jedna obitelj. Interes je bio tako velik da se prijavio daleko veći broj 

obitelji nego što je bilo crkvenih prozora za koje su bili predviđeni 

vitraji. Izradu vitraja bl. Ivana Merza financirala je obitelj pok. Stipe 

Krstanovića – Antićeva. Vitraje je blagoslovio mostarski biskup msgr. 

Ratko Perić 11. lipnja 2005. g. prigodom svečanosti podjele sakramenta 

sv. Potvrde. Veoma uspjeli vitraj prikazuje bl. Ivana Merza s knjigom u 

ruci, a u pozadini je banjalučka katedrala i logo dolaska Pape Ivana Pavla II. u Banja Luku na 

svečanost beatifikacije bl. I. Merza.  

 

 

Ludbreg, 3. rujna 2005. 

Bl. Ivan Merz na mjestu apostola Ivana na velikoj novoj freski  

u kapeli Ludbreškog svetišta 

 
Freska Isusove «posljednje večere» s hrvatskim svecima, blaženicima i kandidatima 

oltara blagoslovljena u zavjetnoj kapeli Predragocjene Krvi Kristove 

 

U zavjetnom svetištu Predragocjene Krvi Kristove u Ludbregu u subotu 3. rujna uoči 

«Svete Nedjelje» otkrivena je i svečano blagoslovljena nova devet metara duga freska koju je 

izradio akad. slikar prof. Marijan Jakubin. Umjetničko djelo polazi od aluzije na Isusovu 
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posljednju večeru, ali je u stvari prikazana Isusova gozba u Kraljevstvu nebeskom s naglaskom 

na Isusovoj Predragocjenoj krvi čiji je ludbreški relikvijar prisutan na gozbi i na kojega Isus 

svraća pozornost. Originalnost freske je u 

tome što je umjesto apostola umjetnik 

naslikao za Isusovim stolom hrvatske svece, 

blaženike i kandidate oltara, pribrojivši i 

druge hrvatske duhovne velikane kao i one 

koji su povezani s Hrvatima. Posebno je 

zanimljivo što je umjetnik na mjesto sv. Petra 

stavio lik bl. Alojzija Stepinca, a na mjesto 

apostola sv. Ivana, odmah uz Isusa stavio je 

lik bl. Ivana Merza čime se željela istaknuti 

čistoća njegove duše poput one apostola 

Ivana i njegova velika euharistijska pobožnost. Freska je naslikana na središnjem apsidalnom 

zidu iznad glavnog oltara.   

S desne strane na freski nakon bl. Ivana Merza nalaze se sv. Marko Križevčanin, sv. 

Nikola Tavelić, o. Ante Antić, bl. Augustin Kažotić, bl. Marija Propetoga Isusa Petković i bl. 

Gracije iz Mua. S lijeve strane uz bl. Alojzija Stepinca naslikani su kardinal Franjo Kuharić, 

sv. Leopold B. Mandić, bl. Ozana Kotorska, o. Vendelin Vošnjak, bl. Majka Terezija, o. Ante 

Gabrić, i papa Ivan Pavao II.  

U propovijedi na svečanom misnom slavlju biskup Ivas rekao je među ostalim: 

»Molimo danas s cijelom Crkvom da u ovoj Godini euharistije najveća želja Gospodinova s 

Posljednje večere dopre do duše sveg vjerničkog puka, da nas prožme i obuzme pa da slavimo 

i blagujemo svetu Euharistiju, najveću i najdublju tajnu naše vjere. Temeljni je zadatak i smisao 

žive Crkve jest živjeti i raznositi Božje 

kraljevstvo, Božju volju, Božji poredak i 

vrijednosti da bi ova zemlja, ljudi i narodi 

živjeli u pravoj sreći, miru i blagoslovu, a 

ne u nesreći i prokletstvu. Isus je upravo 

Euharistiju učinio spomen-činom svega 

svoga velebnog djela otkupljenja i 

spasenja svijeta«, istaknuo je biskup Ivas. 

«Taj apostolski zadatak Crkve ozbiljno su 

shvatili i svojim životom odjelotvorili 

brojni sveci i blaženici, koji su svoju 

snagu crpili na vrelu Euharistije, 

svakodnevno blagujući za Gospodnjim 

stolom.» Na kraju svečanog misnog 

slavlja, fresku je blagoslovio domaći biskup Marko Culej.  

Ova zavjetna kapela u Ludbregu uz potporu sadašnjeg Hrvatskog sabora izgrađena je 

tek 1994. nakon što je još davne 1739. g. tadašnji Hrvatski sabor odlučio podići kapelu u čast 

Predragocjene Krvi ako Bog poštedi hrvatski narod od pošasti kuge, koja je tada harala ovim 

prostorima. Ludbreško proštenište svake godine posjećuje velik broj hodočasnika posebno uz 

svečanosti "Deset dana Svete nedjelje" koji su završili u nedjelju, 4. rujna.  
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Korčula, 4. rujna 2005. 

Brončani medaljon bl. Merza u katedrali na Korčuli 

 
U korčulanskoj katedrali u jesen 2004. godine postavljen je 

brončani reljef-medaljon blaženoga Ivana Merza. Osim lika bl. Ivana 

Merza na istom mjestu nalaze se reljefi istoga oblika bl. Marije 

Petković i bl. Majke Terezije. Sva tri reljefa izradio je akademski 

kipar Lujo Lozica. Već prije je u katedrali bio postavljen brončani 

reljef blaženoga kardinala Alojzija Stepinca, kojega je izradio 

akademski kipar Ivo Kerdić. Svaki od četiri reljefa-medaljona ima 

promjer 50 cm. Sva četiri reljefa postavljena su uz kip svetoga Vlaha, 

djelo kipara Ivana Meštrovića; dva su s lijeve a dva s desne strane 

kipa i to pokraj glavnoga oltara na zidu blizu ulaza u sakristiju. Svojom izradom i veličinom 

medaljoni se veoma lijepo uklapaju u povijesno-arhitektonski kompleks katedrale u Korčuli. 

Za izradu i postavljanje ovih brončanih reljefa-medaljona zaslužan je prijašnji korčulanski 

katedralni župnik vlč. Marko Stanić. 

 

 

Pariz, 23. rujna 2005. 

Tribina o književnosti i liturgiji povodom objavljivanja  

doktorske disertacije bl. Ivana Merza na francuskom jeziku 

 
U poznatom amfiteatru Guizot prestižnoga pariškog sveučilišta Sorbona, u petak (23. 

rujna) održana je javna tribina pod naslovom »Književnost i liturgija« , koja je priređena u 

povodu drugog izdanja doktorske disertacije Ivana Merza, pod naslovom Utjecaj liturgije na 

francuske pisce od 1700. do 1923. Organizatori ove hvale vrijedne kulturne manifestacije bili 

su Odjel za istraživanje hrvatske kulture i međunarodnih intelektualnih razmjena, koji djeluje 

pri Istraživačkom centru za komparativnu književnost Sveučilišta Sorbone, na čelu s 

profesorom dr. Henrikom Hegerom te Postulatura bl. Ivana Merza s njezinim voditeljem o. 

Božidarom Nagyem. 

Osim članova Hrvatske zajednice u Francuskoj, koji su s velikim zanimanjem pratili 

izlaganja vrsnih stručnjaka iz povijesti književnosti 

i liturgije, svojom nazočnošću ovu manifestaciju su 

uzveličale veleposlanice Republike Hrvatske i BiH 

pri UNESCO-u Neda Ritz i Željana Zovko. S 

francuske strane bio je zapažen posjet predstavnika 

Katoličkoga instituta Veleučilišta u Parizu na 

kojem je studirao Ivan Merz, te skupina bogoslova 

iz Ceana sa svojim profesorima.   

U svom uvodnom izlaganju, nakon što je 

pozdravio nazočne i predstavio predavače, kratki 

osvrt na novo izdanje Merzove disertacije priredio 

je dr. Roland Drago, profesor na Fakultetu prava, 

ekonomije i društvenih znanosti u te član 

Akademije moralnih znanosti i politike, koji je i predsjedao skupom. 

Književnost, liturgija i kultura – tako je naslovio svoje predavanje msgr. Francesco 

Follo, trajni promatrač Svete Stolice pri UNESCO-u. U svom izlaganju msgr. Follo govorio je 

o međusobnoj bliskosti i povezanosti te razlikama triju navedenih pojmova, čiji su sadržaji 
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tijesno vezani uz Merzovu disertaciju, pa nam njihovo preciznije određenje može pomoći pri 

čitanju i boljem razumijevanju Merzovoga djela. 

Ravnatelj Instituta za više liturgijske studije pri Katoličkome institutu u Parizu, dr. 

Patrick Pretot, o. s. b. govorio je samostanskoj liturgiji, kako ju je doživio i tumačio Ivan Merz. 

Ideje i misli za svoje izlaganje o. Pretot crpio je iz članka U krilu liturgije koji je Merz napisao 

nakon jednodnevnoga posjeta trapističkom samostanu Rajhenburg (Slovenija), kamo je poveo 

skupinu studenata s ciljem da ih upozna s ljepotom liturgije. Oduševljen ljepotom opisa i 

bogatstvom misli, o. Pretot preporučio je nazočnima da posjete Merzovu internet stranicu na 

kojoj mogu naći francuski prijevod dotičnoga članka i druge pojedinosti o hrvatskom blaženiku. 

Thomas Gueydier, profesor suvremene književnosti i glavni koordiator u Centru 

teoloških studija u gradu Caenu u Normandiji zaslužan je za izlazak drugog izdanja Merzove 

disertacije za koju je napisao i vrlo zanimljiv predgovor. U svom nastupu na Sorboni, 

nazočnima je dao svoj prikaz spomenute disertacije istaknuvši njezinu originalnost jer se radi 

o pionirskom radu . Djelo ima posebnu vrijednost, jer su Merzove misli o odnosu liturgije i 

književnosti aktualne i danas, tvrdi profesor Gueydier. 

Iako različita po temama, sva tri izlaganja vezana uz doktorsku disertaciju Ivana Merza, 

ocrtala su nam lik Ivana Merza kao objektivna znanstvenika i intelektualca velike kulture s 

jedne, te praktična vjernika s druge strane. Njegov primjer ukazuje na međusobni odnos i 

povezanost vjere, kulture i znanosti. 

Na kraju izlaganja nazočne je pozdravio, a predavačima i organizatorima zahvalio na 

trudu, postulator kauze Ivana Merza, o. Božidar Nagy, d. i., koji je uz rečeno dodao i činjenicu 

da Merzovo djelo predstavlja vrijedan doprinos u povezivanju francuske i hrvatske kulture. 

Nije zanemarivo istaknuti da je ovo već drugi put kako Sorbona (unatoč čestog isticanja 

laiciteta kao svog bitnog obilježja!) otvara svoja vrata izučavanju djela svog negdašnjeg 

studenta, sada blaženika, Ivana Merza. Prvi puta bilo je to prije 9 godina prigodom 

obilježavanja 100. obljetnice Merzovoga rođenja i prvoga izdanja njegove disertacije.  

 

 

Caen, 28. rujna 2005. 

U Francuskoj bl. Ivan Merz uzor dijaloga vjere i kulture 
Nova afirmacija hrvatskog blaženika Ivana Merza na svečanom otvorenju  

Akademske godine na Teološkom veleučilištu u Caen-u u Francuskoj 

 

Nakon javne tribine o bl. Ivanu 

Merzu i njegovoj disertaciji na pariškom 

sveučilištu Sorboni 23. rujna o. g., 

hrvatski je Blaženik doživio još jednu 

veliku afirmaciju u srijedu 28. rujna 2005. 

u Centru teoloških studija u Caen-u 

(Normandija). Svečani početak 

akademske godine ovog teološkog 

veleučilišta, koje je pripojeno 

Katoličkom sveučilištu u Parizu (Institut 

Catholique) bio je sav u znaku lika i djela bl. Ivana Merza. U programu su sudjelovali francuski 

i hrvatski predavači a nazočni su bili studenti Centra, te brojni uzvanici i gosti iz crkvenog i 

društvenog života. Na svečanosti su također bili prisutni biskupi iz svih triju biskupija Donje 

Normandije, čiji se bogoslovi školuju u ovome teološkom veleučilištu. Manifestaciju je 

uzveličalo sudjelovanje četvero veleposlanika pri UNESCU-u na čelu s mons. Francescom 

Follo-om, stalnim promatračem Svete Stolice  pri ovoj organizaciji. Uz njega su bili francuski 
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ambasador pri UNESCO-u g. Jean Guéguinou, hrvatska veleposlanica gđa Neda Ritz,  te 

gđica Željana Zovko, veleposlanica BiH  u Francuskoj i pri UNESCO-u.  

Program svečanog otvorenja Aakademske godine odvijao se u poslijepodnevnim i 

večernjim satima, a trajao je četiri i po sata. Skup je otvorio direktor Centra Philipe Leonard 

kratkim prikazom lika i djela bl. Ivana Merza. Objasnio je zašto je kao središnja tema programa 

otvorenja akademske godine izabran upravo najnoviji hrvatski Blaženik: cijeli je život ovoga 

laika sveta života bio posvećen dijalogu između vjere i kulture, što je napose došlo do izražaja 

za vrijeme njegova studija u Parizu, koji je bio okrunjen njegovom disertacijom o utjecaju 

liturgije na francuske pisce.  

Skupu je predsjedao mons. F. Follo, vatikanski stalni promatrač pri UNESCO-u. U 

svome kratkom pozdravnom govoru  prikazao je odnos vjere, istine i kulture citirajući glavne 

misli o toj temi iz enciklike Pape Ivana Pavla II. Vjera i razum. Posebno je istaknuo Papinu 

misao kako svaka nacija postoji iz svoje kulture i za svoju kulturu.  

Uvodno izlaganje održao je biskup 

Jacques Fihey. Govorio je o blaženom 

Ivanu Merzu kao svjedoku dijaloga među 

kulturama, svjedoku izgradnje Europe 

duha, te svjedoku mira koji je kao takav 

dobro došao u Caen, tradicionalno zvan 

grad mira. Biskup Fihey posebno je 

istaknuo kako se bl. Merz posvetio djelima 

duha, uvjeren da su ona privilegirano 

sredstvo susreta s drugim ljudima. 

Privrženost bl. Merza književnoj i 

liturgijskoj francuskoj baštini otkriva kod njega posebno razvijen smisao zajedničkog življenja 

suprotstavljenog individualizmu koji ugrožava naša post-moderna društva.  

Postulator za kanonizaciju bl. I. Merza, o. Božidar Nagy prikazao je temeljne vidove 

duhovnosti  Blaženika te je istaknuo njegovu aktualnost jer je bl. Ivan ostvarivao mnoge ideje 

i načela koje će Drugi vatikanski sabor proglasiti i promovirati, napose što se tiče liturgije i 

apostolata laika. Ovu anticipaciju koncilskih ideja i prakse kod bl. Merza potvrdio je i dekret o 

njegovim herojskim krepostima, proglašen prije njegove beatifikacije.    

Hrvatska veleposlanica gđa Neda Ritz povezala je u svome izlaganju lik i djelo bl. I. 

Merza  s drugim Hrvatima 20. stoljeća koji su živjeli i djelovali u Francuskoj (Matoš, Račić, 

Šimić i dr.). Posebno je istaknula činjenicu da se nepravedno zapostavlja kultura malih naroda 

koji također imaju što reći velikim narodima, kao što je slučaj bl. I. Merza. Veleposlanica BiH, 

Željana Zovko u svom izlaganju obradila je događaj Papina dolaska u Banja Luku i 

beatifikacije Ivana Merza koji su bili odlučujući za izlazak BiH iz svoje izoliranosti nakon 

ratnih stradanja. Lik Ivana Merza kao prvog blaženika BiH znatno je pridonio napretku i 

razvoju dijaloga među narodima i kulturama BiH, istaknula je veleposlanica Zovko.  

Prof. Ivanka Jardin, vice-postulator bl. Merza u Francuskoj i profesor hrvatskog jezika 

na Sorboni, prikazala je osnovne karakterne značajke Blaženika, posebno imajući u vidu njegov 

hrvatski nacionalni identitet, te njegovu europsku orijentiranost. Istaknula je da je bl. Ivan Merz 

za vrijeme svog boravka u Parizu, bio ambasador hrvatske kulture i duhovnosti u Francuskoj, 

a istodobno bio je most između dviju kultura i zemalja, Francuske i Hrvatske. To je nastavio 

biti i po svome povratku u domovinu nakon završenih studija što je posebno poticajno i za 

današnje vrijeme.  

Posebno dojmljivo izlaganje iznio je francuski veleposlanik pri UNESCO-u, Jean 

Guéguinou, diplomat s četrdesetogodišnjim iskustvom. Svoje izlaganje,  koje je potpuno 

posvetio Ivanu Merzu i aktualnosti njegove poruke za Francuze, započeo je ovim riječima: 

“Blaženi Ivan Merz s pravom  je postavljen u srce početka akademske godine u Centru 

teoloških studija jer je to prigoda da ga se upozna u ovom dijelu Francuske.” Naglasio je da on 
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nije jedini koji je te večeri otkrio Ivana Merza kao “svetoga laika, intelektualca, neumornog 

apostola žive vjere, nadahnutog odgajatelja, uzora koji je unatoč kratkoći svoga života postigao 

tolike uspjehe na društvenom i duhovnom području.”  

Gotovo svi predavači istaknuli su u svojim izlaganjima europske dimenzije bl. Merza 

imajući u vidu njegovo višenacionalno podrijetlo i njegovu duhovnu i intelektualnu formaciju 

na raznim europskim sveučilištima po čemu on nadilazi granice svoje domovine i hrvatskog 

naroda kojemu je pripadao.  

U drugom dijelu programa čitali su se tijekom pola sata odabrani ulomci iz doktorske 

disertacije bl. I. Merza, uz glazbenu pratnju na violini, za vrijeme kojega je na velikom zaslonu 

dominirala slika Blaženika čije su kopije na kraju svečanosti primili svi sudionici ove 

manifestacije.  

Uz brojne studente, profesore, svećenike i angažirane vjernike laike, bilo ih je preko 

dvije stotine, svojom nazočnošću skup su počastili glavni urednik najtiražnijeg francuskog 

dnevnika Ouest France, Regis Hutin te 

pomoćnik gradonačelnika Caen-a, savjetnik 

za kulturu g. Eric Eydon. Njemu je to bilo 

prvo sudjelovanje na otvaranju akademske 

godine Centra teoloških studija, što 

predstavlja značajan poticaj za daljnju 

suradnju ovoga teološkog veleučilišta sa 

civilnim mjesnim vlastima, kako su sa 

zadovoljstvom naglasili voditelji Centra. 

Posebno zaslužan da je bl. Merz bio u 

središtu pozornosti otvaranja akademske 

godine jest prof. Thomas Gueydier, glavni koordinator ovoga Centra, a čijim zalaganjem je 

objavljeno drugo izdanje doktorske disertacije bl. Ivana Merza. Postulatura ga je pozvala da 

posjeti Zagreb i održi prigodna predavanja, što je sa zadovoljstvom prihvaćeno.  

U ovome Centru za teološke studije u Caenu, koji djeluje već više od trideset  godina i 

u kojem predaje tridesetak profesora, osim pripravnika za svećeništvo,  upisano je ove godine 

170 redovnih studenata laika. Tijekom godine organiziraju se razne znanstvene i kulturne 

manifestacije otvorene za osobe svih svjetonazora u duhu dijaloga među kulturama i religijama.  

 

 

Solin-Kaštela, 2. listopada 2005. 

7. rođendan Udruge «Bl. Ivan Merz» u Kaštelima  

i njen nastup na 7. Papafestu u Solinu 

 
U povodu sedme godišnjice posjeta Pape Ivana Pavla II. Solinu, u nedjelju 2. listopada 

u 19 sati, pred prepunom gradskom dvoranom u 

Solinu, održan je po sedmi puta festival duhovne 

glazbe, zvan popularno Papafest. Na festivalu je 

nastupilo 16 glazbenih sastava iz Solina, Splita, 

Šibenika, Omiša, Zagreba i Kaštela. Jedan od tri 

glazbena sastava iz Kaštela, uz Benedictus i 

Signum, bio je i VIS »Ivan Merz«, u kojem 

pjevaju mladi Udruge »Bl. Ivan Merz«, pod 

vodstvom mladoga šesnaestogodišnjeg animatora 

Udruge, Tomislava Leka. Glazbeni sastav »Ivan 

Merz«, u kojem pjeva šest djevojaka i četiri mladića, predstavio se pjesmom »Ti si kralj«, čije 

stihove, glazbu i aranžman potpisuje Mario Žuvela, ravnatelj istoimene Udruge mladih iz 
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Kaštela. Iako su bili debitanti i najmlađi band na festivalu, glazbeni sastav »Ivan Merz« imao 

je vrlo zapažen nastup.  

U utorak 4. listopad 2005. katolička udruga mladih »Bl. Ivan Merz« - Kaštela proslavila 

je sedmu obljetnicu svoga djelovanja. U Katoličkome domu, pred 40 nazočnih animatora, 

voditelja grupa, pjevača iz glazbenoga sastava »Ivan Merz«, našla se i rođendanska torta i 

mnogo kolača. Susret, koji je trajao tri sata, obogatio je svojim sudjelovanjem i govorom 

poduzetnik g. Cvitko Maleš, predstavnik Postulature za kanonizaciju bl. Ivana Merza za 

splitsko područje. 

 

 

Vatikan, 6. listopada 2005. 

Hrvatski blaženik Ivan Merz kao uzor euharistijske pobožnosti  

u radnom dokumentu na XI. Sinodi biskupa u Rimu 

 
XI. Sinoda biskupa Katoličke Crkve koja se u listopada 2005. g. održava u Vatikanu 

posvećena je temi Euharistije kao izvoru i vrhuncu života i poslanja Crkve. Radni dokument 

(Instrumentum laboris) koji služi biskupima kao osnov i polazište za rasprave u svome četvrtom 

dijelu govori o euharistijskoj duhovnosti; u broju 76. navode se pojedini odabrani sveci  iz 

povijesti Crkve koji su se posebno istaknuli u štovanju Euharistije. Među te velike svece 

pribrojeni su bl. Ivan Merz i  bl. Majka Terezija!  Donosimo u nastavku točan prijevod 76. broja 

Sinodskog dokumenta gdje se o tome govori:  

IV. dio - Euharistija u poslanju Crkve; I. poglavlje - euharistijska duhovnost  
«Br.76. - Različiti su odgovori na Smjernice (Lineamenta) koji potiču na veću svijest o 

crkvenoj dimenziji Euharistije koja bi nadvladala svaki individualizam, o obnovi euharistijske 

duhovnosti koja bi predstavila Sakrament kao početak otkupljenja svijeta, integrirajući također 

pobožnost Kristu uskrsnulome. Izražava se nužnost primjerenoga promicanja poznavanja 

života svetaca i blaženika koji su bili uzori duhovnosti i euharistijskoga života, a na što potiču 

i sugestije sadržane u enciklici Ecclesia de Eucharistia. [102] Oni nas uče da usredotočimo 

kršćanski život na Euharistijsko otajstvo, da se klanjamo Gospodinu nazočnom u Presvetome 

Sakramentu, da se hranimo Kruhom Života koji nas podupire u našemu hodočašću prema 

nebeskoj Domovini.  

Za sve svece Euharistija je središte i stožer duhovnoga života, no ima i brojnih  svetaca 

koji su razvili jednu čisto euharistijsku duhovnost: od svetoga Ignacija Antiohijskoga do 

svetoga Tarzicija, od svetoga Ivana Zlatoustoga do svetoga Augustina, od svetoga Antuna 

Opata do svetoga Benedikta, od svetoga Franje Asiškoga do svetoga Tome Akvinskoga, od 

svete Katarine Sijenske do svete Klare Asiške, od svetoga Paskvala Baylona do svetoga Pjera 

Đulijana Eymarda, od svetoga Alfonsa de Liguorija do časnoga Charlesa de Foucaulda, od 

svetoga Ivana Marije Vianneya do blaženoga Józefa Bilczewskoga, od blaženoga Ivana 

Merza do blažene Terezije iz Calcutte – tek da se navedu samo neki primjeri iz bogatoga 

popisa. (103)»  

 

 

Osijek, 6. listopada 2005. 

Bl. Ivan Merz bio duhovni učitelj kardinalu Franji Šeperu 
Svečano obilježena stota obljetnica  rođenja kardinala Franje Šepera 

u njegovu rodnom gradu Osijeku 1905.-2005. 

 

2. listopada 2005.  navršilo se stotinu godina od rođenja velikoga sina Katoličke Crkve 

i hrvatskoga naroda – kardinala Franje Šepera, zagrebačkoga nadbiskupa i prefekta 
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Kongregacije za nauk vjere. Đakovačka i Srijemska biskupija u suradnji sa Zavodom za 

znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organizirala je u četvrtak 

6. listopada svečano obilježavanje stote obljetnice njegova rođenja u njegovu rodnom gradu 

Osijeku. Svečanost je započela primanjem koje su organizirali župan Krešimir Bubalo i 

gradonačelnik Anto Đapić. Obraćajući se nazočnima gradonačelnik Đapić je istaknuo kako su 

danas, u izgradnji moderne hrvatske države, temeljne hrvatske vrijednosti upravo one koje se 

zasnivaju na kršćanstvu, a koje su svojedobno kardinala Šepera pokretale prema onom 

životnome pozivu kojim je on proslavio grad Osijek i cijelu Hrvatsku. "Kardinal Šeper 

zasigurno je jedan od najslavnijih Hrvata – Osječana… U vremenima koja su pred nama, 

isključivo oslonac na temeljne hrvatske domoljubne i vjerske vrijednosti je ono što nam treba 

u očuvanju svoga identiteta i u očuvanju onih vrijednosti kojima smo se očuvali u doba teškog 

komunističkog razdoblja. U tom je razdoblju kardinal Šeper svijetlio kao najsnažnija baklja 

koja je bila putokaz brojnim mladim svećenicima u Hrvatskoj i iseljeništvu koji su upravo na 

njegovim izvorištima i njegovoj snazi gradili ono što smo uspjeli danas konačno postići.“ 

Đakovački i srijemski biskup dr. Marin Srakić u izjavi za medije istaknuo je 

jednostavnost kardinala Šepera. "On je iz osječke obitelji i, kako znam reći, to je osječko-

slavonska širina koju je on uz svu svoju intelektualnu i duhovnu dubinu pokazivao.»  Nakon 

prijema proslava 100. obljetnice rođenja kardinala Šepera nastavljena je svečanom akademijom 

u Hrvatskom narodnom kazalištu. U ime Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske 

akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku i Đakovačke i Srijemske biskupije dobrodošlicu na 

svečanoj akademiji uputio je prof. emer. Julijo Martinčić. Referat pod naslovom "Kardinal 

Franjo Šeper veliki čovjek Crkve teških vremena" izložio biskup Srakić. "U svojoj 

trinaestostoljetnoj kršćanskoj povijesti Hrvati nisu u hijerarhiji Katoličke Crkve nikada imali 

čovjeka koji je bio tako bliski suradnik čak četvorice papa – Ivana XXIII., Pavla VI., Ivana 

Pavla I. i Ivana Pavla II.", istaknuo je biskup Srakić te se prisjetio nedavnoga pohoda pape Ivana 

Pavla II. Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji 7. lipnja 2003. i kako je, vraćajući se iz Đakova 

prema zračnoj luci u Osijeku, prolazeći pokraj crkve sv. Petra i Pavla, Papa s oduševljenjem 

izgovorio: "Radostan sam što prolazim pokraj crkve u kojoj je kršten kardinal Franjo Šeper, 

nekadašnji prefekt Kongregacije za nauk vjere, jedan od mojih prvih uskih suradnika kad sam 

preuzeo službu rimskoga biskupa." 

Mons. Vladimir Stanković, generalni vikar Zagrebačke nadbiskupije, nekadašnji tajnik 

kardinala Šepera govorio je o kardinalovu liku te je među ostalim rekao: «Pavao VI. nije 

slučajno pozvao kardinala Šepera u Vatikan. Bili su brojni kandidati, mnogi možda i ugledniji 

od njega, ali dalekovidno oko Svetoga Oca zaustavilo se upravo na ovoj osobi široka 

europskoga iskustva, pogotovo onoga dijela Europe koji je u ono doba mnogima bio nepoznat. 

Možda je to na neki način bio uvod u izbor Karola Wojtyle na papinsku stolicu nekoliko godina 

kasnije." Svoje izlaganje mons. Stanković završio je citirajući nadbiskupa Tarcisia Bertonea na 

simpoziju u Vatikanu o kardinalu Šeperu 2001. godine: "Tko zna, možda će jednoga dana biti 

priznat prema točno određenom osjećaju koji za to ima Crkva, kao pravi sluga Božji."  Na 

svečanoj akademiji predstavljena je knjiga mons. Alberta Di Chio i prof. Luciane Mirri 

"Kardinal Šeper među velikanima Crkve Istočne Europe".  

Vrhunac obilježavanja stoljetnice rođenja kardinala Šepera bilo je svečano euharistijsko 

slavlje u gornjogradskoj crkvi sv. Petra i Pavla, krsnoj crkvi kardinala Šepera. Euharistiju je 

predvodio kardinal Bozanić s još nekolika biskupa i 40 svećenika u nazočnosti mnoštva 

vjernika te predstavnika županijske i gradske vlasti, kulturnoga života i Sveučilišta. U prigodnoj 

homiliji kardinal Bozanić označio je kardinala Šepera prije svega kao čovjeka duboke vjere u 

kojoj je primio sveto krštenje. Vjera ga je oblikovala, iz nje je crpio snagu, u njoj nalazio utjehu 

u teškim iskušenjima kojih je u njegovom svećeničkom i biskupskom služenju bilo na pretek. 

U službi prefekta Kongregacije za nauk vjere s mnogo je mudrosti i razboritosti bdio nad 

čistoćom vjere pred naletom raznih zabluda i krivih tumačenja. Činio je to s ljubavlju, ali 

odlučno. "Kardinal Šeper nam je uzor i o onome što se naziva – osjećati s Crkvom. O toj 
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njegovoj vrlini svjedoče svi oni koji su ga izbliza poznavali. U trinaeststoljetnoj prisutnosti 

kršćanstva na našim prostorima nikada nitko nije dospio tako visoko u hijerarhiji Crkve kao 

kardinal Šeper.  Kardinal Bozanić podsjetio je i na rečenicu koju je kardinal Šeper napisao još 

kao dvadesetogodišnjak: "Treba vršiti volju Božju makar sa suzom u oku, jer ništa nema veće 

i svetije na nebu i na zemlji od volje Božje." 

Njegovo životno usmjerenje može se iščitati i iz izbora biskupskoga gesla. Našao ga je 

u Pavlovoj poslanici Efežanima u odlomku koji smo danas čuli, a glasi VERITATEM 

FACIENTES IN CARITATE što bismo mogli prevesti s istinujući u ljubavi ili pak ostvarivati 

istinu u ljubavi. Pojašnjavajući značenje toga gesla u svojoj okružnici kojom je svećenike 

Zagrebačke nadbiskupije izvijestio o imenovanju nadbiskupom koadjutorom zapisao je da je to 

prema riječima jednog duhovnog pisca najdublje i najkraće izrečena formula duhovnog života, 

a te riječi izražavaju također na savršeni način svećenički apostolat.  

Franjo Šeper se s nepunih pet godina doselio u Zagreb. Rano se uključio u pokret 

katoličke mladeži i u Marijinoj kongregaciji upoznaje drugog velikana, blaženoga Ivana 

Merza za kojega je dva mjeseca prije svoje smrti rekao da mu je u neku ruku bio 

duhovnim učiteljem čime se je uvijek ponosio. S blaženim je Merzom stupio u kontakt negdje 

1922./23., a 1924. na orlovskom tečaju u Đakovu upoznao je revnog i pobožnog katoličkog 

mladića s kojim će biti duboko povezan slijedećih 35 godina. Bio je to bl. Alojzije Stepinac.»  

Zahvalnu riječ kardinalu Bozaniću i svim nazočnima na koncu slavlja uputio je domaći 

župnik i dekan Adam Bernatović. Kardinal Bozanić uzvratio je riječima: "Danas smo ovdje na 

izvorima, u župnoj crkvi, gdje je započeo život Božjega djeteta kardinal Franjo Šeper. Ovdje 

smo zahvalili Bogu za taj dar. Ali kardinal Franjo Šeper pripada Osijeku. Zato smo i došli 

ovamo da taj spomen pronađemo i podržimo i da vam kažemo hvala. Budite ponosni na svoje 

velikane!"  

Kao zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Šeper pokrenuo je 1958. postupak za 

proglašenje blaženim i svetim Ivana Merza u čiju je svetost bio duboko uvjeren iz osobnog 

iskustva. U izjavi za proces beatifikacije rekao je da je Ivan Merza bio jedan od dviju osoba 

koje je susreo u životu a u čijoj je nazočnosti osjećao posebnu Božju prisutnost.  

 

 

Vatikan, 12. listopada 2005. 

Biskup Franjo Komarica govorio na Sinodi o bl. Ivanu Merzu  

i o progonu katolika u BiH 

 
Na XI. redovnom općem zasjedanju Biskupske sinode koja je posvećena Euharistiji, a 

održava se u Vatikanu, u srijedu 12. listopada govorio je delegat Biskupske konferencije Bosne 

i Hercegovine banjolučki biskup Franjo Komarica. Pred brojnim biskupima iz cijeloga svijeta 

Biskup Komarica govorio je o primjeru euharistijskog života bl. Ivana Merza, te o mučeništvu 

i progonu katolika u Bosni i Hercegovini. Njegov govor, kako nam prenosi agencija KTA-a, 

donosimo u cijelosti:  

Govor biskupa Franje Komarice na Sinodi 

„Sveti Oče, časni sinodalni oci, braćo i sestre u Isusu Kristu!  U svome obraćanju želim 

se osloniti najprije na broj 76. radnog dokumenta Sinode „Instrumentum laboris-a“, gdje se 

upozorava na nužnost „da se treba poticati na poznavanje života svetaca i blaženika koji su bili 

uzori duhovnosti i euharistijskog života“, te na broj 83. i 84. u kojima se govori o „Euharistiji 

u službi pomirenja i mira“. Među imenima većeg broja svetaca i blaženika iz raznih stoljeća 

koje navodi radni dokument Sinode počevši od Ignacija Antiohijskog i Augustina, pa 

Benedikta, Franje Asiškog, Tome Akvinskog do Majke Terezije iz Kalkute, nalazi se ime 

jednog malog laika, blaženog Ivana Merza. Očito ne bez razloga. Zbog njegove aktualnosti 

želim Vam dati o njemu nekoliko informacija.  
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Rođen u mom rodnom gradu u Banja Luci, u Bosni i Hercegovini, pred kraj XIX. 

stoljeća, živio je samo 32. godine i umro kao profesor i odgojitelj mladeži i kršćanskih vjernika 

laika u Zagrebu, u susjednoj Hrvatskoj 1928. godine. Na temelju svog višenacionalnog 

porijekla, svoje intelektualne izobrazbe, duhovne formacije i apostolskog djelovanja on u svojoj 

osobi povezuje cijeli niz europskih naroda i država: osim BiH, i Hrvatske, također i Češku, 

Njemačku, Mađarsku, Austriju, Francusku i Italiju. Pravi kršćanski Europljanin, visoko 

izobražen u Beču i Parizu, kojem je uspjelo ujediniti znanost i vjeru. Svoju doktorsku disertaciju 

pisao je o „Utjecaju katoličke liturgije na francuske pisce i pjesnike od Chateaubriand-a do 

danas“. Postao je neumorni apostol žive vjere i ljubavi prema Kristu, prema Crkvi i vjernosti 

Petrovu nasljedniku, posebno kroz „Katoličku akciju“, koju je osnovao papa Pio XI. On je 

dragocjeni uzor ne samo za današnje katoličke vjernike laike nego i za svećenike, redovnike 

kao i za biskupe. Četrdeset godina prije II. Vatikanskog Koncila on je već mnogo toga od 

koncilske nauke o liturgiji i o ulozi laika osobno prakticirao i promovirao, kako to stoji i u 

Dekretu o njegovim herojskim krepostima Kongregacije za proglašenje svetih.  

Prigodom njegova proglašenja blaženim prije dvije godine, rekao je Sveti Otac Ivan 

Pavao II. „Ivan Merz je u školi liturgije (…) stasao do punine kršćanske zrelosti i postao je 

jedan od promicatelja liturgijske obnove u svojoj domovini. Sudjelujući u misi, te hraneći se 

tijelom Kristovim i riječju Božjom nalazio je poticaj da bude apostol mladeži. Nije slučajno 

izabrao za geslo: „Žrtva-euharistija-apostolat“. Glavna karakteristika njegove euharistijske 

pobožnosti bila je njegova živa vjera u Kristovu prisutnost u euharistiji. On je imao duboko 

iskustvo euharistije i zato je mogao vrlo osvjedočeno, vlastitim primjerom, razviti plodan 

euharistijski apostolat, posebno među mladima. Papa Ivan Pavao II. je naglasio: „ Ime Ivana 

Merza je za čitav jedan naraštaj mladih katolika značilo program života i djelovanja. Ono to 

mora biti i danas.“ Pojava blaženog Ivana Merza u našemu vremenu pravo je otkriće, istinsko 

osvježenje i to ne samo za Crkvu u Europi.  

U rodnoj zemlji blaženog Ivana Merza u Bosni i Hercegovini, katolici su zbog svoje 

vjernosti Kristu, posebno nazočnom u svetoj Euharistiji, kao i zbog vjernosti Petrovom 

nasljedniku, stoljećima sve do u novije doba, morali podnositi poniženja i progone. I u zadnjem 

ratu 90-tih godina protjerano je sa svojih ognjišta preko polovine svih katolika zemlje i velika 

većina njih se još uvijek nije mogla vratiti. Samo iz moje biskupije je bez razloga i to uz podršku 

međunarodnih predstavnika iskorijenjeno dvije trećine miroljubivih i na pomirenje spremih 

vjernika. 95% crkvenih objekata je u većem djelu biskupije porušeno ili oštećeno od strane za 

vrijeme komunizma ateiziranih ljudi, uz njihovo obrazloženje: „Crkve su srce vašeg 

zajedništva, ako vam uništimo srce, uništit ćemo i vaše zajedništvo. Mi znademo da vi katolici 

idete brojni i redoviti u Crkvu.“ Skoro jedna petina mojih župnika (7) je ubijeno, također jedan 

redovnik i jedna redovnica, a oni su propovijedali i prakticirali pomirenje i ljubav čak i prema 

neprijateljima i slavili s preostalim vjernicima redovito bogoslužje, unatoč porušenim crkvama. 

Ovi istinski svjedoci vjernosti Kristu, Crkvi, življenom Evanđelju i svome svećeničkom pozivu 

potvrdili su vlastitom krvlju svoju vjeru u stvarnu prisutnost Kristovu u svetoj Euharistiji. 

Želimo vjerovati da ove krvave žrtve naših svećenika i redovnika, kao i žrtve mnogih naših 

vjernika laika jedne doista „raspete Crkve“ u današnjoj Europi, udružene s drugim nevinim 

žrtvama i posebno s jedinstvenom žrtvom Isusa Krista mogu postati plodne za poželjno 

pomirenje, pravedni mir i spasenje mnogih ljudi u mojoj domovini Bosni i Hercegovini kao i 

drugdje.“  

 

Odjeci govora biskupa Komarice na Sinodi 

Kada je biskup Komarica završio svoje izlaganje prolomio se sinodskom dvoranom 

veliki pljesak, što inače nije običaj i prava je rijetkost da se govornicima plješće nakon 

izlaganja. Nakon izlaganja mnogi biskupi pristupili su biskupu Komarici, čestitali mu na 

lijepom izlaganju i zahvalili mu što ih je upoznao s bl. Ivanom Merzom i njegovom aktualnošću, 

kao i sa situacijom u BiH. Rekli su mu neki da je njegov nastup sa svojim sadržajem bio pravo 
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osvježenje i otkriće. Mnogi su si biskupi odmah nabavili biografiju bl. Ivana Merza na 

talijanskom što ju je izdao Osservatore Romano. Interes je bio toliki da je prva pošiljka bila 

odmah rasprodana te su morali brzo naručivati novu količinu iz skladišta. Za vrijeme svoga 

izlaganja biskup Komarica pokazao je nazočnima i doktorsku disertaciju bl. Ivana Merza o 

utjecaju liturgije na francuske pisce što je posebno impresioniralo biskupe francuskog govornog 

područja. Govor biskupa Komarice uz prigodni pohvalni komentar donosi i vatikanski dnevnik 

L'Osservatore Romano u svome izdanju od 13. listopada 2005.  

 

Papa Benedikt XVI. zanimao se za bl. Ivana Merza za vrijeme Sinode 

Prošloga tjedna na početku zasjedanja Sinode Papa Bendikt XVI. primao je po 

skupinama sinodalne oce u posebnu audijenciju. Kad je ugledao biskupa Komaricu odmah je s 

radošću rekao: «Imamo blaženika Ivana Merza! Hoćemo li ga proglasiti svecem?! Kako ide 

njegova kauza za kanonizaciju?» Nakon što je biskup Komarica ukratko rekao Svetom Ocu što 

se sve radi na promicanju poznavanja i štovanja novoga Blaženika, Papa ga je ohrabrio riječima 

da se samo nastavi raditi u tome smjeru. Čini se da je bl. Ivan Merz  jedan od rijetkih Božjih 

ugodnika koji je na ovoj biskupskoj Sinodi privukao pozornost Svetoga Oca. 

 

 

Kuzmica-Požega, 13. listopada 2005. 

Djeca i mladež mjesta Kuzmice sakupili priloge  

za izradu vitraja bl. Ivana Merza 

 
Nakon beatifikacije bl. Ivana Merza u jesen 2003. godine u župnoj crkvi sv. Kuzme i 

Damjana u Kuzmici, Požeška biskupija, zalaganjem mjesnog župnika vlč. Slavka Starčevića 

postavljen je vitraj bl. Ivana Merza. Vitraj je izradio akademski slikar Branimir Dorotić. 

Posebnost ovoga vitraja sastoji se u tome što su za njegovu izradu svoje priloge sakupili djeca 

i mladež ove župe. Osim vitraja bl. Merza, na drugim vitrajima u crkvi nalaze se prikazani ostali 

hrvatski Božji ugodnici, među kojima su bl. Alojzije Stepinac, čiji je vitraj zajedno s bl. Ivanom 

Merzom postavljen odmah pri ulazu u crkvu. Zatim su na drugim vitrajima prikazani otac Ante 

Gabrić i bl. Majka Terezija, a u samom svetištu su postavljeni vitraji sadašnjih triju hrvatskih 

svetaca: sv. Nikole Tavelića, sv. Leopolda Mandića i sv. Marka Križevčanina. 

 

 

Zagreb, 1. studenoga 2005. 

Javno izvedena Misa u čast bl. Ivana Merza za blagdan Svih Svetih 

 
Na blagdan Svih Svetih na zagrebačkome groblju Mirogoju mnogobrojni vjernici 

prisustvovali su uživo ili posredstvom radija i televizije svečanome euharistijskom slavlju koje 

je u crkvi Krista Kralja predvodio kardinal Josip Bozanić. Mješoviti zbor crkve Svetoga Pavla 

pod ravnanjem maestra Josipa degl' Ivellia, i u pratnji orguljaša Roberta Jakice, izveo je pjevanu 

misu br. 3 za pučki zbor i orgulje, koju je mo. Degl' Ivellio skladao na čast bl. Ivana Merza, a 

posvetio svome dugogodišnjem rimskom prijatelju, postulatoru za kanonizaciju blaženog Ivana 

Merza o. Božidaru Nagyu.  

Liturgijsko slavlje započelo je svečanom ulaznom pjesmom sestre M. Tarzicije Fosić 

Divan si Gospodine, a psalam Lj. Galetića Tebe žeđa duša moja izveo je solist Mladen Kahlina, 

u pratnji zbora.  

U svojoj propovijedi Kardinal Bozanić  je naglasio kako su svi kršćani pozvani na 

svetost. Sveci su, rekao je »puninu dosegli hodeći stvarnim svijetom, rame uz rame s drugim 

ljudima, suočavajući se s problemima i teškoćama ljudi svoga vremena. Sveci i svetice što ih 
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danas slavimo, muškarci su i žene koji su evanđeosku poruku blaženstava pretočili u svoj 

svakidašnji život i djelovanje«. Crkva nam ih danas postavlja kao uzore i potiče da ih 

nasljedujemo te nas poziva da »živimo 

evanđelje, slijedeći Isusa Krista, kao 

pravi kršćani, obilježeni Kristovim 

pečatom. Naš svakodnevni život mora 

biti dosljedan, u skladu s ljudskim 

dostojanstvom i dostojanstvom djece 

Božje. Ovo nije utopija ni san, nije 

nedostižan ideal zanesenjaka, 

nesposobnih nositi se s izazovima ovoga 

svijeta, već naša mogućnost i naš poziv. 

Sveci i svetice nam više svojim životom, 

nego riječima, svjedoče što je kršćanska dužnost. Još više, oni nam govore i svjedoče da je 

moguće i lijepo živjeti Evanđelje. Evanđelje je jedina snaga koja korjenito i iz temelja može 

obnoviti ljudski život i svijet«, istaknuo je u homiliji zagrebački nadbiskup.  

U nastavku liturgijskoga slavlja zbor sv. Pavla je na staroslavenskome otpjevao skladbu 

Krste Odaka Svrši stopi moje, dok su kao pričesne pjesme izvedene dvije skladbe: Ave Verum 

Edwarda Elgara i psalam 122 U dom ćemo Gospodnji mo. Degl' Ivellia posvećen msgr. Željku 

Juraku prigodom 40 godišnjice župe i zbora Svetoga Pavla (1965-2005).  Na kraju je otpjevana 

poznata svečana pjesma Isuse Kralju, Isuse slavo, sestre M. Tarzicije Fosić.  

Nakon misnoga slavlja uslijedio je ophod do središnjega križa na Mirogoju gdje je, zagrebački 

nadbiskup predvodio molitvu za odrješenje. Za vrijeme molitve, zbor je otpjevao tri prigodne 

skladbe: Častimo te Križu sveti, Barjaci kreću kraljevi (o. Bonaventure Dude) i Kraljice neba. 

-  Ovo je bilo prvi puta da je misa u čast bl. Ivana Merza, koju je skladao mo. Josip degl' Ivellio 

izvođena i prenošena javno preko radija i televizije. 

 

 

Zagreb, 12. studenoga 2005. 

O bl. Merzu na Susretu vjeroučitelja Zagrebačke nadbiskupije 

 
Susret vjeroučitelja i odgojitelja u vjeri Zagrebačke nadbiskupije održan je u subotu 12. 

studenoga u svečanoj dvorani Međubiskupijskoga sjemeništa na Šalati u Zagrebu. Susret je 

započeo euharistijskim slavljem koje je u sjemenišnoj crkvi predvodio zagrebački pomoćni 

biskup Vlado Košić. U drugom dijelu susreta koji je održan u sjemenišnoj dvorani, nazočne je 

kratko pozdravio biskup Košić, izrazivši radost što može i sam biti sudionikom tako značajnoga 

susreta. Prigodne je riječi uputio i predstojnik Katehetskoga ureda Zagrebačke nadbiskupije dr. 

Josip Jakšić.  Prvo predavanje na temu "Sentire cum Ecclesia! - Osjećati s Crkvom!" održao je 

profesor pri katedri dogmatske teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu dr. Anton Tamarut. O načinu odvijanja predsinodskih rasprava za vjeroučitelje govorio 

je tajnik pripremnog razdoblja Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije dr. Tomislav Markić.   

Na kraju je dr. Božidar Nagy, postulator kauze bl. Ivana Merza, informirao je nazočne 

o Biskupskoj Sinodi koja je u listopadu održana u Vatikanu i na kojoj je bilo riječi o bl. Ivanu 

Merzu. Biskupi su, naime, Ivana Merza uvrstili u radni dokument "Instrumentum laboris", koji 

služi kao osnova i polazište za rasprave, a koji u svome četvrtom dijelu govori o euharistijskoj 

duhovnosti. Ivan Merz uvršten je tako između 18 svetaca među kojima su i sv. Augustin, sv. 

Franjo, sv. Katarina Sijenska i dr., koji su se posebno istaknuli u štovanju euharistije. To je 

zapravo priznanje njegove svetosti, aktualnosti i duhovne veličine. Dr. Nagy predstavio je i 

knjigu misli Ivana Merza o euharistiji "Izvor života". Naslov knjige nadahnut je samim 

Merčevim riječima: "Euharistija je izvor života". Misli su većinom preuzete iz Ivanovih 
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dnevnika i drugih spisa u kojima govori o euharistiji, te izjava njegovih prijatelja. Zamolivši 

vjeroučitelje da na vjeronauku i katehizaciji ne zaborave djeci i mladima govoriti o Ivanu 

Merzu, dr. Nagy svakome od njih darovao je primjerak te knjige. Susret je završio aktualnim 

obavijestima, kratkom raspravom, te molitvom i blagoslovom koji je sudionicima podijelio 

biskup Košić.  
 

Banja Luka, 16. studenoga 2005. 

Prof. Thomas Gueydier iz Francuske na osnivanju  

Europske akademije u Banjoj Luci  
 

Svečanom euharistijom koju je u banjolučkoj katedrali predvodio vrhbosanski 

nadbiskup uzoriti Vinko kard. Puljić uz suslavlje domaćeg biskupa Franje Komarice, 

beogradskog nadbiskupa Stanislava Hočevara, kotorskog biskupa Ilije Janjića, tajnika 

Apostolske nuncijature iz Sarajeva Waldemaru S. Sommertaga i dvadesetak svećenika, 

započela je svečanost otvaranja Europske akademije u Banjoj Luci. Pozdravljajući mnoge 

ugledne osobe iz crkvenog, političkog i kulturnog svijeta koji su tim povodom stigli iz bliza i 

daleka biskup je domaćin izrazio svoju radost što će ovim danom zasvijetliti još jedno svjetlo 

u liku Europske akademije Banjolučke biskupije koje će ljudima ovog podneblja nastojati 

osvjetljavati suvremene teme i probleme od životne važnosti za svekoliki napredak i čvršće 

povezivanje Bosne i Hercegovine s Europskom zajednicom. Biskup je Franjo tu zadaću nove 

Akademije dodatno osvijetlio u propovijedi, promatrajući je kao stalni napor Crkve da na 

temelju svog poslanja u svijetu nalazi nove putove kojima će ljude voditi Bogu, učeći ih ljubavi, 

istini i pravdi.  

Kardinal je Puljić, započinjući euharistiju, najprije pozdravio biskupa domaćina i 

čestitao mu 20. obljetnicu od kako je imenovan pomoćnim banjolučkim biskupom, a zatim je 

čestitao na hrabrom i hvalevrijednom poduhvatu osnutka Europske akademije.  

Nakon euharistije uzvanici su nazočili samoj svečanosti osnutka Europske akademije. 

Kroz program je vodio direktor Akademije prelat dr. Miljenko Aničić, koji je nakon načelnog 

izlaganja biskupa Franje Komarice dao programski uvod u područja, načine i djelovanje 

Akademije. Ta su područja navedena u dokumentu o osnivanju Europske akademije što ga je 

na završetku svečanosti pročitao i potpisao biskup domaćin, a tiču se: 1. očuvanja i zaštite 

stvorenoga svijeta (okoliša), kao težišta svog rada, 2. odgoja i obrazovanja, 3. gospodarske etike 

i 4. aktualnih društvenih pitanja. 

Svoje pozdrave, čestitke te dobre želje Europskoj akademiji izrekli su: Vinko kard. 

Puljić, Slavko Marin, u ime predsjedavajućeg u Predsjedništvu BiH g. Ive Mire Jovića, Josip 

Vrbošić, veleposlanik Republike Hrvatske u BiH, akademik Mislav Ježić, predsjednik 

Paneuropske unije iz Zagreba, prof. Thomas Gueydier iz Caena - promicatelj bl. Ivana Merza 

u Francuskoj, Edhem ef. Čamdžić, muftija banjolučki, Antonio di Matteo, zamjenik direktora 

Međunarodnog udruženja katoličkih radnika iz Rima, prof. Ivan Tomljenović, potpredsjednik 

RS, Severin Montino, zamjenik Federalnog ministra obrazovanja i nauke iz Sarajeva, Martha 

Ortmann predsjednica Zaklade «Ludwig Windthorst» iz Lingena u Njemačkoj, Reinhold 

Jackels, direktor Katoličke socijalne Akademije biskupije Osnabrück iz Lingena, Pavo Barišić 

iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u vladi Republike Hrvatske, Wilhelm Kulke iz 

Njemačke Savezne fondacije okoliš iz Osnabrücka – DBU (Njemačka) te Fuad Turalić, ministar 

nauke i tehnologije RS. 

U utorak, 15. studenoga 2005., u povodu osnutka Europske akademije,  priredila je 

Banjolučka biskupija svečarski koncertu katedrali. Nastupio je komorni zbor i orkestar ARION 

iz Banje Luke pod ravnanjem prof. Muharema Insanića, solisti: s. Virginija Kolić, sopran, 

Anđelka Jokić, sopran,  Dejan Heraković, bariton te Sunčica Lončar na flauti i s. Damjana 
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Kovačević na orguljama. Oni su izveli djela: Bacha, Mozarta, Vivaldija, Zajca, Albinonija, 

Dvoraka i Francka.  

 

 

Zagreb, 17. studenoga 2005. 

Prof. Thomas Gueydier održao predavanje na Filozofskom fakultetu D. I.  

o bl. Ivanu Merzu, uzoru dijaloga vjere i kulture 

 
U četvrtak, 17. ov. mj. na Filozofskome fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, u okviru 

novoosnovanog Centra za dijalog vjere i kulture, g. Thomas GUEYDIER, profesor moderne 

francuske književnosti i glavni koordinator Centra teoloških studija u Caen-u u Francuskoj, 

održao je predavanje o disertaciji bl. Ivana Merza te o njezinom prihvaćanju i značenju za 

suvremenu Francusku, a u povodu njezina objavljivanja u Parizu. Svoje predavanje profesor je 

započeo konstatacijom kako u ovome trenutku Francuska 

otkriva bl. Merza, a objavljivanje ponovnoga izdanja njegove 

doktorske disertacije na francuskom jeziku (za što je 

najzaslužniji upravo prof. Gueydier, op. a.), posebno pobuđuje 

veliki interes u francuskoj akademskoj javnosti. Kako se ove 

godine u Francuskoj obilježava stogodišnjica zakona 

odvajanja Crkve i države, profesor uočava kako su se ondje 

probudili i neki stari demoni, a slavljenje «laičnosti» bila je 

prilika za pripadnike borbenog laicizma da vrate na scenu 

određene ideje za koje se smatralo da pripadaju prošlosti. Tako 

bi prema laičkom duhu, Francuska postojala i definirala se 

samo po svom odvajanju od Crkve.  

Analizirajući disertaciju bl. Merza, prof. Gueydier 

ističe kako se iz nje mogu izvući bitne karakteristike 

francuskoga identiteta: kršćansko nasljeđe Francuske, o čemu 

svjedoči književnost, i to ne samo duhovno nasljeđe, već i bogata liturgijska baština. Francuska 

ne bi bila tako lijepa i dobra bez Liturgije, jer Liturgija je Crkva, naglašava prof. Gueydier. 

Međutim doktorska disertacija Ivana Merza veli prof. Gueydier, pruža odgovor 

francuskome laicizmu jer se u njoj vidi snažna Merzova viziju kulture i odnosa između kulture 

i vjere. Upravo na tom odnosu, u kojem se jasno očituje da kulturi treba vjera, a jednako tako i 

da je vjeri potrebna kultura, predavač je temeljio svoje predavanje.  

Kada Merz govori o Liturgiji, ona je za njega »nacionalna baština francuskoga naroda«. 

Upravo ova tvrdnja, kaže prof. Guydier, iznenađuje suvremenoga Francuza, jer je nacionalni 

osjećaj (osim nekoliko iznimaka) danas u Francuskoj nestao: vrlo je visok postotak onih koji 

ne izlaze na izbore, nasilje, koje je trenutno prisutno i na ulicama gradova, je u porastu, a jedino 

je nogomet taj koji Francuze okuplja oko francuskoga imena. Profesor je istaknuo kako su 

uzroci ovoga apatriotizma, koji se često manifestira u obliku opasne asocijalnosti, naglašeni 

individualizam, moralni relativizam i hedonizam koji nagrizaju vrijednosti francuske 

Republike. 

Ivan Merz je međutim kroz svoju disertaciju izvukao na vidjelo sliku jedne zaboravljene 

Francuske, kao živog i skladnog organizma koji okuplja žene i muževe oko onih vrijednosti 

koje im je ostavila zajednička, draga baština, misleći pritom u prvom redu na liturgiju. Za nju 

Merz u zaključku studije kaže: »Ona nije samo učiteljica ukusa francuskom narodu, ona mu 

također i priskrbljuje onaj nauk s kojim narod često usklađuje svoje najvažnije postupke u 

životu«. 

Govoreći koliko je vjeri potrebna kultura, Ivan Merz pokazuje kako se liturgija, koja 

čini francusku kulturu, razvija u raznolikosti kultura. Merz opisuje utjecaj književnoga stila na 
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liturgiju, te analizirajući upravo taj stilistički utjecaj, zaključuje kako za Merza ne postoji 

liturgija bez književnosti. 

Disertacija bl. Ivana Merza dokazuje da katolicizam ima neospornu vrijednost s 

estetskog, intelektualnog i socijalnoga stajališta, što nije zanemarivo, ako se osvrnemo na 

današnje vrijeme u kojemu su relativizirane duhovne vrjednote. Jednako tako, zaključuje prof. 

Gueydier, Merzova disertacija svjedoči o iskrenoj želji za otvorenošću, iznoseći čvrstoću 

dijaloga između književnosti i liturgije, odnosno kulture i vjere. Upravo taj dijalog uspostavlja 

između njih obogaćujuću raznolikost i savršenu jednakost, istaknuo je prof. Gueydier na kraju 

svoga izlaganja. 

Prije dolaska u Zagreb profesor Gueydier posjetio je Banja Luku gdje je 16. studenoga 

sudjelovao na osnivanju Europske akademije i održavši prigodan govor. U poslijepodnevnim 

satima posjetio je banjalučku gimnaziju koju je svojedobno pohađao bl. Ivan Merz. Ondje je 

profesorima i učenicima gimnazije održao predavanje o bl. Ivanu Merzu kao uzoru dijaloga 

između vjere i kulture te o njegovim vezama s Francuskom. 

Prof. T. Gueydier održat će predavanje u Zagrebu Europskom domu u petak 18. 

studenog i u Bazilici Srca Isusova u nedjelju 20. studenog u 20 sati. 

 

 

Zagreb, 20. studenoga 2005. 

«Hvala vam, hrvatski katolici, što ste nam dali Ivana Merza»!  

Još dva javna nastupa prof. Thomasa Gueydiera u Zagrebu 

 
Boraveći ovih dana u Zagrebu, nakon nastupa na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove 

prof. Thomas Gueydier iz Francuske održao je još dva javna predavanja. Jedno je bilo u 

Europskom domu u petak 18. studenog u organizaciji Socijalne akademije i Europskog doma. 

Drugo je održao u nedjelju 20. studenog na blagdan Krista Kralja u Velikoj dvorani Bazilike 

Srca Isusova u Palmotićevoj ul., u organizaciji Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih 

djelatnika.  

U predavanju u Europskom Domu prof. Gueydier govorio je o bl. Ivanu Merzu kao 

Europljaninu, koji u svojoj osobi ujedinjuje razne elemente europskih naroda i njihove kulture 

te se osvrnuo također na disertaciju Ivana Merza koja ga je otkrila Francuzima te je njezine 

sadržaje i ideje primijenio na sadašnju aktualnu situaciju 

u Europi. Među ostalim prof. Gueydier je rekao: «Ako bi 

Ivana Merza trebalo smjestiti u europsku povijest ideja, 

mogli bismo reći da on čini jednu vrstu sinteze među 

suprotstavljenim koncepcijama kulture koje se sučeljavaju 

već dvije stotine godine: to su koncepcije prosvjetiteljstva, 

definirane metafizičkim pojmovima apstrakcije i 

nepromjenljivosti, nasuprot koncepciji njemačkih 

romantičara koji kulturu promatraju pod pojmovima 

nacionalnog genija. Najmanje što u ovom trenutku 

možemo reći jest, da je jedna takva sinteza neizbježna - 

danas više nego ikada - ponajprije zato da bi se otklonila 

spirala nacionalizma, ali i da bi se ozdravilo od neobične 

bolesti čije su žrtve naše zapadne demokracije ili one koje 

tek postaju takvim.» U nastavku je naglasio da se radi o 

bolesti koja se očituje razočaranjem u zajednički život; to razočaranje prouzročeno je 

udaljavanjem od nekadašnjih skupnih vrijednosti koje se danas smatraju suviše apstraktnim i 

postepeno postaju za većinu ljudi nepristupačne, da bi na kraju postale nepostojeće. Sociolozi 
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govore o kidanju društvenih veza (“dé-liaison sociale ”) da označe to nestajanje osjećaja 

kolektivne pripadnosti. Francuska je žrtva te bolesti,  ali od nje pati cijela Europa.  

«Treba, dakle, pod hitno naći mjesta gdje bi se mogla ponovno uspostaviti društvena 

veza, mjesta civilizacije, mjesta dovoljno označena da bi se pojedinci mogli u njima pronaći, 

ali i mjesta dovoljno otvorena da ne bi  u njima ostali zatvoreni» istaknuo je prof. Gueydier i 

nastavio: « Liturgija, kakvu je prikazao Ivan Merz, to jest Liturgija sa svime što ima poučnog, 

humanog je dakle jedno od tih mjesta gdje se Univerzalno i Posebno mogu sastati, mjesto gdje 

pojedinci imaju mogućnosti da se izgrade u svim dimenzijama svog bića – intelektualnoj, 

osjećajnoj, društvenoj i naravno duhovnoj. Svakako, Crkva, čije je djelo Liturgija, nema 

monopol u tom susretu između Sveopćeg i Pojedinačnog.  Ona ima neizostavno specifično 

poslanje prenijeti to “živjeti zajedno” - poslanje nesporno  bogato i dostojno poštovanja. Sve to 

navodim kako bih vam priopćio da je Ivan Merz  započeo također svoju posmrtnu misiju u 

Francuskoj. Neka dakle taj njegov drugi boravak u Francuskoj, koji on ondje sada čini kao 

Blaženik, donese puno plodova za veći ugled Francuske, Hrvatske i Europe.»  

U nedjelju 20. studenog, na blagdan Krista Kralja u Bazilici Srca Isusova prof. Gueydier 

posebno je istaknuo što blaženi Ivan Merz poručuje današnjim Francuzima. Započeo je s 

konstatacijom kako Francuska ove godine obilježava stogodišnjicu zakona odvajanja Crkve i 

države. Izgleda također da je ova obljetnica probudila i stare demone. Slavljenje «laičnosti», 

bila je prigoda za pripadnike borbenog laicizma da se vrate na scenu i određene ideje koje se 

smatralo da pripadaju prošlosti, Na taj se način sve brojniji glasovi, neviđenim nasiljem javljaju 

u suludoj osudi monoteizma općenito, a posebno kršćanstva. Naglasio je kako je posljednjih 

tjedana jedna knjiga takve vrste postala pravi bestseler a naslov joj je «Rasprava o ateologiji». 

Radi se o jednoj mreži lažnih tvrdnji i besplatnih optužbi usmjerenih, između ostalih, na 

katolike koji su optuženi za sva zla. K tome se pribraja negiranje kršćanskog naslijeđa 

postupcima francuske vlade koja je zabranila svako isticanje vjerskih znakova u školama. U 

ovakvom kontekstu punom sukoba, obilježenim u Francuskoj krutim negiranjem pravog 

kršćanskog naslijeđa Europe doktorska dizertacija Ivana Merza posvećena utjecaju liturgije na 

francuske pisce pruža francuskim katolicima jedno veliko otkriće i novi pogled na njihovu 

prošlost. Ivan Merz dokazuje da je vjerska dimenzija oduvijek bila jedna od najvažnijih 

karakteristika francuskog društva čak i nakon Revolucije. I ako bi netko htio iz kolektivnog 

sjećanja Europe izbrisati bogatstva kršćanskih korijena, Ivan Merz pokazuje da čak i moderni 

pisci, vjernici ili agnostici, ne mogu ne opisati, ne komentirati, ne pričati ili se ne diviti Liturgiji 

Crkve.  

«Jedno od važnijih učenja koje možemo izvući iz studije Ivana Merza je sljedeće: 

kršćansko naslijeđe Francuske, o kojemu svjedoči književnost, nije samo duhovno naslijeđe, 

već liturgijska baština» naglasio je prof. Gueydier i nastavio: «To znači da baštinici nisu samo 

pojedine osobe, već čitav narod, zajednica individualnih osoba koje su u ovom slučaju 

okupljene na molitvu. Francuska ne bi bila ono što jest, ne bi bila tako lijepa i dobra bez 

Liturgije; jer Liturgija je Crkva. Dodajmo još da je studija Ivana Merza zanimljiva i po tome 

što nam pokazuje da ova liturgijska baština nije baština od koje je Francuska davno profitirala, 

npr. u Srednjem vijeku. Proučavajući književnost XIX. i početka XX. stoljeća, Ivan Merz 

dokazuje da se ovdje radi o živoj baštini od koje ima koristi moderna Francuska, unatoč XVIII. 

stoljeću i prohtjevima Prosvjetitelja.» Prema tome disertacija Ivana Merza pruža veliku utjehu 

francuskim katolicima kao i neočekivanu nadu, jer je prožeta veličanstvenom vizijom 

Euharistije. Ne zasjenivši objektivnost svojeg pristupa, u njegovoj disertaciji očituje se jedna 

duboka duhovnost ispunjena “izvorom i vrhuncem kršćanskog života”.  

Na kraju svoga predavanja u Bazilici Srca Isusova prof. Gueydier je rekao: «Hvala 

vama, hrvatskim katolicima što ste nam 'dali' Ivana Merza. Nikada ne oklijevajte, sigurni u 

svoju vjeru, postaviti i nama pitanje koje nam je Papa Ivan Pavao II. uputio prilikom svojeg 

posjeta Parizu 1980. godine: 'Francusko, što si učinila od svog krštenja?'»  
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Sva predavanja prof. Thomasa Gueydiera u cijelosti, što ih je održao u Zagrebu i Banjoj Luci 

bit će dostupna do kraja ovoga tjedna na web stranici bl. Ivana Merza. 

 

 

Sarajevo-Rajlovac, 24. studenoga 2005. 

Blagoslovljena kapelica bl. I. Merza u vojsci Federacije BiH 

 
Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić blagoslovio je u četvrtak 24. studenog u 

Zajedničkom zapovjedništvu Vojske Federacije BiH u Rajlovcu kod Sarajeva kapelicu 

blaženoga Ivana Merza. Kardinal Puljić kapelicu je blagoslovio tijekom misnoga slavlja koje 

je predvodio u zajedništvu s ravnateljem Ureda katoličkog dušobrižništva vlč. Tomom 

Kneževićem, dvojicom vojnih kapelana u Rajlovcu vlč. Željkom Čuturićem i vlč. Perom 

Tunjićem, ostalih svećenika te vojnim kapelanom iz njemačkog kontingenta SFOR-a. U svojoj 

propovijedi kardinal Puljić izrazio je radost zbog toga događaja. Sve nazočne vojnike, 

dočasnike i časnike pozvao je da po uzoru svoga zaštitnika blaženoga Ivana Merza, koji je i 

sam bio vojnik, kroz svoje svakodnevno življenju teže prema kvalitetnom i svetom življenju. 

Pozvao ih je da se svakodnevno utječu moćnom zagovoru blaženoga Ivana Merza i da teže 

prema svetom življenje u pozivu koji su sami odabrali.  

Na kraju misnog slavlja riječi zahvale izrekao je u ime Zajedničkog zapovjedništva 

Vojske Federacije BiH dozapovjednik Vojske Federacije BiH general Jugoslav Brdar. 

Ravnatelj Ureda katoličkog dušobrižništva FMO zahvalio se kardinalu Puljiću, svima u 

Federalnom ministarstvu obrane i u Vojsci FBiH za sve što su učinili kao bi do toga čina došlo. 

Posebno se zahvalio federalnom ministru obrane Miroslavu Nikoliću, čije se Ministarstvo gasi 

krajem ove godine, za sve što je učinio kako bi i rimokatoličko dušobrižništvo na kvalitetan 

način bilo nazočno u postrojbama Vojske Federacije BiH. Domaćin slavlja u Rajlovcu vlč. 

Željko Čuturić na početku misnog slavlja zaželio je svima dobrodošlicu, a na kraju misnog 

slavlja izrekao je svoju zahvalu te najavio kako će se u ovoj kapelici blaženoga Ivana Merza 

svaki dan slaviti misa u 11 sati.  

Slavlju je nazočio i vojni muftija Ismail ef. Smajlović u pratnji vojnog imama iz Blažuja. 

Od državnih i entitetskih dužnosnika bili su nazočni i predsjedavajući Predsjedništva BiH Ivo 

Miro Jović, federalni ministar obrane Miroslav Nikolić, zamjenik u Ministarstvu obrane BiH 

Marina Pendeš, vojnici, dočasnici i časnici državne i entitetske vojske na čelu s 

dozapovjednikom VFBiH generalom Jugoslavom Brdarom te vojnim atašeom Republike 

Hrvatske Nenadom Predovanom.  

Nakon potpisivanja privremenog Sporazuma o djelovanju rimokatoličkog 

dušobrižništva Vojske Federacije BiH 24. studenog 2004. godine, krenulo se s kvalitativnim 

organiziranjem dušobrižništva vojske. Prvo je oformljen Ured katoličkog dušobrižništva 

Federalnog ministarstva obrane, a nakon toga u vojarne su na prostorima Federacije BiH ušli 

prvi rimokatolički vojni kapelani. Tijekom proteklog vremena stvarane su potrebne 

pretpostavke i osiguravani privremeni ili stalni prostori za euharistijska i druga liturgijska 

slavlja. To je prvo učinjeno u Rajlovcu kod Sarajeva gdje u Zajedničkom zapovjedništvu 

VFBiH od početka 2005. godine djeluje vojni kapelan vlč. Željko Čuturić. Nadbiskupski 

ordinarijat vrhbosanski, koji odobrava otvaranje svih sakralnih objekata na prostoru 

Vrhbosanske nadbiskupije, svojim dopisom od 23. kolovoza 2005. godine odobrio je otvaranje 

stalne kapelice za potrebe vjernika-katolika pripadnika VFBiH koji rade u Rajlovcu kod 

Sarajeva. U istom dopisu navodi se da će nova kapelica u Rajlovcu biti posvećena blaženom 

Ivanu Merzu.  
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Zagreb, 3. prosinca 2005. 

Reportaža o bl. Ivanu Merzu i gostovanju prof. T. Gueydiera na HTV 

 
U subotu 3. prosinca na glavnom dnevniku Hrvatske televizije navečer u 19,30 sati u 

drugom dijelu programa prikazana je opširnija reportaža posvećena bl. Ivanu Merzu. Povod 

reportaži bilo je gostovanje prof. Thomasa Gueydiera iz Francuske. Reportaža ja započela 

podsjećajući da je Papa Ivan Pavao II. proglasio Ivana Merza blaženim u Banjoj Luci. Potom 

je donesen razgovor s prof. Thomasom Gueydierom o njegovu zauzimanju za promicanje 

poznavanja i štovanja bl. Ivana Merza u Francuskoj. Napose je istaknuta činjenica da će prof. 

Gueydier pisati svoju doktorsku disertaciju o bl. Ivanu Merzu na sveučilištu Sorbonni u Parizu, 

pa će u tu svrhu učiti hrvatski jezik da može čitati tekstove bl. Ivana Merza u originalu. To je i 

sam profesor Gueydier osobno potvrdio u intervjuu. Reportaža je bila popraćena arhivskim 

snimcima dokumenata bl. Merza iz vremena njegova studija u Parizu, te njegovim 

fotografijama iz banjalučkog i pariškog perioda njegova života. Tako smo mogli vidjeti njegov 

pariški indeks, te njegovu parišku diplomu. U reportaži je također naglašeno kako je na nedavno 

održanoj biskupskoj sinodi u Rimu bl. Ivan Merz bio uvršten među 18 najvećih svetaca 

Katoličke Crkve, uzora euharistijske pobožnosti. Pri kraju je donesena i izjava o. Božidara N., 

postulatora bl. Ivana Merza koji je kratko komentirao ovu činjenicu. On je istaknuo da je to što 

se zbilo u Rimu veliko priznanje svetosti bl. Ivana Merza, ali i priznanje Crkvi u Hrvata, jer se 

time pokazalo da i hrvatski katolici imaju nešto za ponuditi na svjetsko «duhovno tržište». 

Postulator je također naglasio da je to rimsko priznanje ujedno i veliki poticaj i poziv svim 

hrvatskim vjernicima da bolje upoznaju lik, djelo i poruku novoga hrvatskog blaženika. Ova 

reportaža o bl. Ivanu Merzu u najgledanijoj emisiji Hrvatske televizije jest veliko priznanje u 

javnosti našega blaženika, kao prvog proglašenog laika, i sigurno će pridonijeti njegovom 

daljnjem upoznavanju i štovanju među hrvatskim vjernicima. 

 

 

Zagreb-Stenjevac, 4. prosinca 2005. 

Bl. Ivan Merz bio spreman na mučeništvo za obranu crkve u Stenjevcu 

 
Na drugu nedjelju adventa, 4. prosinca o.g., župa bl. Djevice Marije u Stenjevcu 

organizirala je za svoje vjernike adventsku duhovnu obnovu. Tema obnove bila je posvećena 

upoznavanju lika novoga hrvatskog blaženika Ivana Merza 

koji je bio specifično povezan s ovom župom kao niti s jednom 

drugom crkvom u Hrvatskoj jer je za nju bio spremna 

podnijeti mučeništvo. Duhovnu je obnovu vodio o. Božidar 

Nagy, postulator za kanonizaciju bl. Ivana Merza. Kod svih 

pet misa postulator je svoj govor započeo konstatacijom kako 

u liku i djelovanju bl. Ivana Merza ima puno elemenata koji 

ga povezuju sa sv. Ivanom Krstiteljem, središnjim likom 

došašća. Bl. Merz je najprije dobio ime po sv. Ivanu Kristitelju 

- imendan je slavio 24. lipnja. Kao sv. Ivan u svoje vrijeme, i 

bl Merz je u svome stoljeću bio prorok Božji kako su mu i 

javno pridavali taj naziv. Sam živeći asketskim i isposničkim 

životom bl. Merz je mnoge duše priveo Bogu i pripremao ih 

za susret s Isusom. Voditelj duhovne obnove detaljno je potom 

upoznao vjernike s činjenicom da je bl. Ivan Merz bio na 

jedinstven način povezan s njihovom župom, čime se ne može 

ponositi niti jedna crkva u Hrvatskoj; on je za obranu njihove župske crkve bio spreman čak 

proliti svoju krv i položiti svoj život! Radilo se o vrlo poznatom slučaju obrane stenjevečke 
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župne crkve što se zbilo 21. studenog 1926. g. Starokatolici, kojih je u Stenjevcu tada bio 

priličan broj, odlučili su zaposjesti stenjevečku župnu crkvu i nju pretvoriti u svoju bogomolju. 

Ivan Merz je doznao za tu namjeru te je pozvao mladiće, članove orlovske katoličke 

organizacije i članove durgih katoličkih udruga 

koji su zajedno s njime pošli braniti crkvu. 

Neposredni svjedok toga događaja bio je tadašnji 

župnik vlč. Josip Mokrović, kasnije zagrebački 

kanonik, koji je o tome ostavio i dragocjeno 

pismeno svjedočanstvo. U svome izvještaj 

kanonik Mokrović piše: «Orlove je vodio dr. I. 

Merz i on je dao svu pobudu za tu obranu. 

Starokatolici su bili zbog neuspjeha tako bjesni da 

su svom žestinom stali pogrđivati naše katolike 

različitim uvredama i pogrdama osobito im 

predbacujući papu, te su se prijetili i batinama, a 

po dr. Merzu, koji im je neustrašivo uskliknuo 'samo preko naših lešina doći ćete u crkvu' oni 

su svom mržnjom pljuvali…» Neki katolički mladići bili su i fizički napadnuti; obrana je 

uspjela, starokatolici su se povukli i crkva je bila spašena. Dalje župnik u svome izvješću piše 

kako je odmah razgovarao s dr. Merzom o tome kakvu zadovoljštinu dati za ovo svetogrđe. Dr. 

Merz je predložio da se iduće nedjelje 28. studenog organizira u župi čitav dan klanjanje pred 

izloženim presvetim Sakramentom što je bilo odmah prihvaćeno. I sam dr. Merz je te nedjelje 

došao i više sati proboravio u sabranom i pobožnom klanjanju. Treći puta bl. Merz je došao u 

njihovu župu deset dana kasnije, 8. prosinca, na blagdan Bezgrešnog Začeća i održao je 

predavanje o Gospi Lurdskoj. Crkva je bila dupkom puna, a mnogi koji su ga željeli čuti nisu 

mogli ući. Nakon ove uspjele obrane crkve duhovi su se u stenjevečkoj župi smirili zahvaljujući 

u prvom redu dr. Merzu i njegovom hrabrom zauzimanju za Božju čast i dobro te mjesne 

katoličke zajednice. Ovogodišnja adventska duhovna obnova u stenjevečkokj župi završila je 

iskazivanjem štovanja relikvijama bl. Ivana Merza koje su za tu prigodu donesene u župu na 

čašćenje. Za sadašnju generacija župljana stenjevečke župe bilo je pravo otkriće doznati da je 

blaženi Ivan Merz bio spreman proliti svoju krv za očuvanje njihove crkve. Odmah se počelo 

razmišljati da se na mjestu gdje se događaj odvijao i gdje je bl. Ivan Merz hrabro branio njihovu 

crkvu po cijenu vlastitog života, postavi dostojno spomen obilježje. 

 

 

Kaštel Novi, 15. prosinca 2005. 

Aktivnosti katoličke udruge mladih „Bl. Ivan Merz“ 

 
Školska godina 2004./2005.  

Protekla godina za katoličku udrugu mladih »Bl. Ivan Merz« iz Kaštela bila je vrlo 

uspješna i bogata aktivnostima. Po detaljno vođenom planu i programu, koji se odvijao u 

razdoblju od 4. listopada 2004. do 4. listopada 2005., ostvarene su brojne aktivnosti. Još više 

se planira ostvariti tijekom šk.god. 2005./2006. za koju je načinjen detaljan program aktivnosti.  

Tijekom godine dana, od početka  listopada 2004. do početka listopada 2005., održano 

je 177 tjednih susreta po razredima i tematskim skupinama poput čitača, likovnih radionica i 

savjetovališta za učenike VIII. razreda. Glazbeni sastavi »Simbol« i »Ivan Merz«, kroz 78 

održanih proba, pripremali su se za nastupe na župnim misama, VII. PAPAFESTU u Solinu, 

Danima kruha i božićnom koncertu u Emmezetti, te koncertima u pastoralnom centru K. Lukšić, 

staračkom domu Geront i centru MIR u Rudinama. Organizirana su tri jednodnevna izleta na 

otok Krapanj gdje je održana i šestodnevna duhovna obnova, kojoj je prisustvovalo 110 

sudionika. Također su članovi otišli na dva planinarska izleta u Labin te godišnji izlet Udruge 
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u Sinj. Tijekom godine izašao je 5. i 6. broj lista Udruge »KRUG«. Mladi su se posvetili i 

brojnim športskim aktivnostima (stolni tenis, nogomet i dr.). Ministranti su se sastajali kroz 10 

susreta, a održane su i tri priprave za susret ministranata u Splitu, te je pet članova Udruge 

sudjelovalo tri dana na ministrantskom ljetu u Vepricu.  

Povodom blagdana bl. Ivana Merza 8. svibnja 2005. u Kaštel Štafiliću, pod 

pokroviteljstvom Postulatre Bl. Ivana Merza i Gradskoga poglavarstva, održan je koncert 

duhovnih šansona, na kojemu je nastupilo deset glazbenih sastava. Drugi koncert, održan u 

sklopu Kaštelanskoga ljeta 10. srpnja na Brcu u Kaštel Novom, privukao je preko tisuću 

posjetitelja. Članovi su sudjelovali na svečanosti otkrivanja biste bl. Ivana Merza u Kaštel 

Gomilici.  

Na IX. školsko-župnoj Vjeronaučnoj olimpijadi nastupilo je 78 ekipa s 290 vjeroučenika 

škole. Također su održane i priprave za dvije ekipe za nadbiskupijsko natjecanje i nastup u 

Splitu. U sklopu župne olimpijade, vjeroučenici su bili aktivni i u prikupljanju staroga papira 

te su za Unijapapir skupili 6.500 kg papira. Na kraju školske godine priređena je zabavna akcija 

pod nazivom »Adio, školo! 2005.«, u kojoj je sudjelovalo oko 500 učenika škole. Već 

tradicionalnom Uskrsnom akcijom dobrote na Uskrs su sakupljali priloge u hrani za potrebite.  

Uoči svjetskoga Susreta mladih sa sv. Ocem u Kölnu, održane su tri priprave, a na 

samome susretu sudjelovalo je 40 mladih predvođenih župnikom vlč. Lukom Vucom.  Župni 

animatori sastali su se 44 puta u vidu priprava za tjedni susret, a šest mladih animatora započelo 

je s pohađanjem II. škole animatora u Splitu. U rujnu su animatori hodočastili u slovensko 

svetište Brezje.  

Od važnijih aktivnosti u župi, svake nedjelje prije župne sv. mise animatori predvode 

molitvu krunice. Svakog 10.-og u mjesecu u župnoj crkvi moli se za kanonizaciju bl. Ivana 

Merza, nebeskog zaštitnika Udruge. Svake prve nedjelje u mjesecu s početkom u 9:15 sati na 

Radio-Kaštela, nastupilo se u 12 radio-emisija pod nazivom »Vjera i život«. Cjelokupni plan i 

program u protekloj godini iznosi 779 sati provedenih u navedenim aktivnostima udruge mladih 

»Bl. Ivan Merz.« iz Kaštela.  

 

Predviđene aktivnosti u školskoj godini 2005./2006. 

Tijekom školske godine 2005./2006.  članovi udruge planiraju ostvariti 200 tjednih 

susreta po razredima i interesnim skupinama (likovne radionice, dramske…), četiri 

savjetovališta s radionicama za VII. razrede, kao i 

radionice za osposobljavanje učenika VI. razreda za 

medijatore u osnovnoj školi. Glazbeni sastavi 

»Simbol« i »Ivan Merz« trebali bi održati svaki po 40 

proba, a ujedno pjevati na 12 nedjeljnih sv. misa, te 

nastupiti na 4 koncerta duhovnih šansona, među 

ostalima i na VIII. Papafestu u Solinu, te Večeri 

duhovne šansone u sklopu Kaštelanskoga kulturnog 

ljeta. Također će se organizirati dvije jednodnevne, 

dvije dvodnevne i jedna višednevna duhovna obnova 

na otoku Krapnju. Prije sv. mise, kroz 52 nedjelje, i 

dalje će se moliti krunica, koju će predvoditi animatori. Od značajnih župnih blagdana, slavit 

će se blagdan Sv. Fabijana i Sebastijana,  Uskrs, Božić, Velika Gospa, Tijelovo te blagdan bl. 

Ivana Merza.  

Kroz deset sati mladi će pripremati kateheze za Susret hrvatske katoličke mladeži u Puli 

u travnju 2006. Vjeroučenici će se kroz 35 sati pripremati za jubilarnu X. župno-školsku 

vjeronaučnu olimpijadu i za IX. nadbiskupijsku vjeronaučnu olimpijadu. U sklopu vjeronaučne 

olimpijade ponovno se predviđa sakupljanje staroga papira. U korizmi će se održati križni put 

mladih, a za III. korizmenu nedjelju predviđen je susret ministranata u Splitu, te sudjelovanje 

na ministranstkom ljetu u Vepricu. Za Uskrs se nastavlja sa sakupljanjem hrane za najpotrebnije 



252 

 

u župi, u vidu V. Uskrsne akcije dobrote. Organizirat će se božićni i uskrsni posjeti staračkom 

domu Geria, Centru MIR u Rudinama i kući u K. Štafiliću. Udruga mladih iz Kaštela, zajedno 

s ostalim katoličkim udrugama i pokretima, susrest će se s nadbiskupom u Splitu na Duhovski 

ponedjeljak. Na kraju školske godine u Katoličkome domu organizirat će se IV. Burza knjiga i 

prodaja rabljenih školskih udžbenika po povoljnim cijenama, a predviđa se i organiziranje VIII. 

zabavne i športske večeri »Adio, školo!« Od športskih aktivnosti bit će priređena ministrantska 

malonogometna liga Trogir – Kaštela – Solin, a od ostalih tu su stolni tenis i stolni nogomet. 

Priredit će se dvije plesne zabave u Katoličkom domu te zajednički doček Nove 2006. godine.  

Kroz 25 sati pripremat će se izdavanje 7. broja lista Udruge »KRUG«, kao i njegova 

prodaja. Ravnateljstvo Udruge održat će četiri sastanka, a također je predviđen i godišnji susret 

svih članova Udruge (Sabor udruge). Kroz 50 sati, animatorski kandidati pohađat će II. školu 

animatora pri nadbiskupiji u Splitu. Župni animatori održat će 30 sastanaka.  

Svakoga 10. u mjesecu nastavlja se s molitvom za kanonizaciju bl. Ivana Merza. 

Blagdan bl. Ivana Merza svečano će se proslaviti 10. svibnja 2006. godine, a na treću godišnjicu 

beatifikacije bl. Ivana Merza predviđeno je sudjelovanje na susretu mladih u Banjoj Luci 22. 

lipnja 2006. Planira se i veliko jesensko hodočašće mladih u svetište Ludbreg u nedjelju  3. 

rujna. Sedma godina rada udruge mladih »Bl. Ivan Merz«, proslavit će se i velikim godišnjim 

izletom 22. listopada. Tako je za 2006. godinu predviđeno 950 sati sveukupnih aktivnosti 

članova Udruge.  

 

 

Banja Luka, 16. prosinca 2005. 

Ansambl Lado na proslavi dana rođenja bl. Ivana Merza u Banjoj Luci 

 
Na poziv biskupa Franje Komarice hrvatski ansambl LADO iz Zagreba gostovao je u 

petak, 16. prosinca o.g. u Banjoj Luci i svojim koncertom u banjalučkoj katedrali uzveličao je 

proslavu Dana rođenja bl. Ivana Merza. Koncertu je prethodila sveta misa koju je predvodio o. 

Božidar Nagy, postulator bl. Ivana Merza.  

U prepunoj banjalučkoj katedrali, gdje su se našli, osim hrvatskih katolika i pripadnici 

drugih nacionalnosti, pod ravnanjem dirigenata 

Joške Ćalete i Dražena Kurilovčana, LADO je 

priredio prigodni Božićni koncert starih hrvatskih 

adventskih i božićnih pjesama. Oduševljena 

publika mogla je tako čuti starinske adventske 

napjeve iz Dalmacije (obrada Joško Ćaleta), 

božićne pjesme iz Baranje (obrada Dražen 

Kurilovčan), pučke božićne napjeve iz Dalmacije 

(obrada Ljubo Stipišić), zvezdarske napjeve 

Hrvatskog zagorja (obrada Božo Potočnik i Ivica 

Ivanković). Narodne nošnje iz Sunje i Dalmacije, 

u koje su bili odjeveni izvođači, još su više 

pridonijeli tradicionalnom hrvatskom 

predbožićnom ugođaju što ga je Lado tako uvjerljivo dočarao banjalučanima svojim nastupom. 

Prezadovoljna publika svojim je dugim pljeskom izazvala još nekoliko repeticija, a cijeli 

koncert završen je zajedničkim pjevanjem pjesmama U se vrime godišta i Narodi nam se kralj 

nebeski čemu se pridružila i brojna publika prepune katedrale.  

Na završetku koncerta svoju zahvalu članovima Ansambla biskup Komarica je započeo 

ovim riječima:  

«Na današnji dan prije 109 godina upaljena je u ovom gradu svjetiljka da nikad više ne 

bude ugašena. Božja je to volja bila. I večeras evo obilježavamo rođendan našega Ivana Merza, 
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najdičnijeg banjalučanina, koji je ovaj grad proslavio cijelom kuglom zemaljskom, rođendan 

čovjeka eminentno suvremena, čovjeka Europe. Njega je Banja Luka davno poslala u Europu i 

on je povezao ovaj grad preko Zagreba i s Parizom i s Bečom i Rimom i drugim zemljama 

Europe. Sigurno je to bio i njegov zagovor da smo mi večeras svjedoci da se i među nama rađa 

novo svjetlo, svjetlo koje obilježava slavljenje dobroga Boga i ostvarivanje tako potrebnog mira 

među banjalučanima, ne samo Hrvatima katolicima, nego i među svim stanovnicima ovoga 

grada i ostalih mjesta. Banja Luka je poslala Ivana Merza Zagrebu, a Zagreb nama poslao Lado! 

Lado, dobro nam došli! Meni večeras srce pjeva od radosti, a vjerujem i svima vama!»  

Nakon burnoga pljeska ovim biskupovim riječima, te istaknuvši kako je Lado zasigurno 

na svojim putovanjima imao u pojedinim mjestima i daleko veći broj slušatelja, biskup 

Komarica je nadodao: «Ali sumnjam da ste igdje ikada imali ovakvu publiku koja se toliko 

radovala vašem dolasku i koja je sretna što ste među nama večeras. Nakon i predugo trajućega 

mraka u našem gradu je, pogotovo katolicima Banja Luke, zasjala večeras božićna zvijezda, 

koja pokazuje da se i ovdje Isus želi roditi, on 

istinski mirotvorac i usrećitelj svakoga 

ljudskoga srca. Vi ste ga svojom pjesmom i 

svojom ljubavlju prema svojim vlastitim 

korijenima, ljubavlju prema istini o Bogu i 

čovjeku, danas nama ovdje uprisutnili! 

Izvodeći ove božićna pjesme iz različitih 

krajeva Hrvatske vi ste uprisutnili dio one 

narodne, vjerničke duše koja je pjevala 

novorođenom Spasitelju i prenosila s koljena 

na koljeno ono najvrednije što je ta vjernička 

duša iznjedrila. Nama ste donijeli dah te duše 

kojoj i mi pripadamo kao dio velike ljudske i kršćanske obitelji.»  

Izrazivši uvjerenje da će Lado ponovno navratiti u Banja Luku biskup Komarica je, 

šaleći se, dodao: «Nije tako daleko Banja Luka od Zagreba, kao što se koji puta misli. Jednako 

tako koliko je odavle do Zagreba, toliko je i od Zagreb do Banja Luke!»  

U svojoj zahvali biskup Komarica dao je do znanja kako ovo gostovanje Lada u Banjoj 

Luci u prigodi proslave rođendana bl. Ivana Merza znači veliko ohrabrenje i utjehu preostalim 

malobrojnim hrvatskim katolicima koji su uz teška stradanja uspjeli preživjeti etničko čišćenje 

i ostati u svome gradu i kojima su ovakvi posjeti veoma potrebni. 

Nakon koncerta za članove Lada bila je priređena večera u biskupskom dvoru za vrijeme 

koje su članovi Ansambla bili dodatno upoznati s Blaženim Ivanom Merzom i gdje im je bila 

predstavljena upravo objavljena prva pjesmarica - zbirka skladbi u čast blaženog Ivana. 

Cijeli koncert snimala je banjalučka televizija koja će ga prikazati u svome programu 

tijekom božićnih blagdana, što će sigurno biti određeni doprinos nastavku izgradnje boljega 

budućeg suživota među stanovnicima ovoga područja što je započeo Papa Ivan Pavao II. svojim 

pohodom Banjoj Luci i proglašenjem blaženim Ivana Merza. 

 

 

Zagreb, 16. prosinca 2005. 

Objavljena pjesmarica u čast bl. Ivana Merza «Hvala ti, Orle Kristov» 

 
16. prosinca, dan rođenja bl. Ivana Merza obilježen je u Zagrebu izlaskom iz tiska 

notnog izdanja zbirke skladbi u čast bl. Ivana Merza koju je uredio i za tisak pripremio maestro 

Josip degl' Ivellio. Pjesmarica nosi naslov «Hvala Ti, Orle Kristov». Riječi su iz poznatog 

natpisa s vrpce vijenca što su ga mladi bili položili na Ivanov grob. Drugi dio toga natpisa glasi: 

«Što si nam pokazao put k Suncu». Pjesmarica sadržava trideset pjesama skladanih na čast 
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blaženom Ivanu Merzu. Ima dva dijela, tekstualni i notni. Uvodnu riječi napisao je banjalučki 

biskup Franjo Komarica. Nakon kratke biografije bl. Ivana donesen je tekst papinske sv. mise 

beatifikacije koju je služio u Banjoj Luci. Uz misu dodana je i formula proglašenja blaženim te 

Papina propovijed na beatifikaciji bl. Ivana 23. lipnja 2003. u Banjoj Luci. Slijedi potom notni 

dio koji sadržava četiri dijela.  

          U prvom dijelu pod nazivom Skladbe za zborove  nalaze  se u prikladnoj redakciji nota i 

teksta skladbe koje su nastale i nekoliko desetljeća ranije kao i one skladane uoči same 

beatifikacije. Sve to svjedoči o stalnoj i živoj prisutnosti poštovanja i molitve tada sluzi Božjem 

Ivanu Merzu. Kada je maestro degl' Ivellio  bio zamoljen od Postulature da pripremi ovu 

pjesmaricu uputio je pojedinim skladateljima molbu da i oni skladaju koju pjesmu u čast novom 

Blaženiku. Njegovu odazvali su se ovi skladatelji: fra dr. Izak Špralja iz Zagreba, Ljuboslav 

Kuntarić s čak dvije skladbe iz Opatije, fra Petar Kinderić iz Varaždina, fra Franjo Jesenović s 

Trsata također s dvije skladbe, vlč. mo. Vinko Sitarić iz Đakova, te Margita Cetinić iz 

Dubrovnika. Njima se pridružio i sam maestro degl' Ivellio s jednom skladbom u tri vrezije, za 

mješoviti, muški i ženski zbor. U trećem dijelu našle su svoje mjesto i duhovne šansone. Četvrti 

dio donosi dvije posve liturgijske skladbe maestra degl' Ivellia, pod nazivom Misa i psalam na 

čast blaženog Ivana Merza za dvoglasni pučki zbor i orgulje. To je ujedno i prva Misa i prvi 

Psalam uopće skladani u čast bl. Ivana Merza.  

         Pjesmarica je ukrašena slikama bl. Ivana, a tu su i mnoge njegove misli koje je napisao o 

liturgiji i crkvenoj glazbi tako da će budući izvođači ovih pjesama moći upoznati također i 

bogatstvo njegove svetačke raspjevane duše Bogu na slavu.  

U predgovoru Pjesmarici banjalučki biskup Franjo Komarica među ostalim piše:  

«Da, uistinu Božji čovjek, Ivan Merz, svojevrsno „čudo milosti Božje“, kako se o njemu 

utemeljeno izrazio nezaboravni pastir Zagrebačke Crkve, Franjo kardinal Kuharić, sve više 

oduševljava svojom privlačnom pojavom i starije i mlađe naše suvremenike. Mnogi natpisi o 

njegovu životu i djelovanju, cijeli niz knjiga i knjižica na hrvatskom i drugim svjetskim 

jezicima jasno svjedoče o sve većem zanimanju i biskupa i svećenika i redovnika te redovnica, 

ali prvenstveno kršćanskih vjernika-laika, pogotovo mladih, za ovog „Kristovog orla“… Ivan 

Merz, sada Blaženik Katoličke Crkve i danas oduševljava kao što je to činio i za vrijeme svoga 

kratkog, ali veoma bogatog, intenzivnog života. Nije bez razloga na njegovoj beatifikaciji 

proročki ustvrdio tadašnji Petrov nasljednik Sluga Božji Ivan Pavao II. kako je „ime Ivana 

Merza za čitav jedan naraštaj mladih katolika značilo program života i djelovanja“ i da  „ono 

to mora biti i danas“. Ova zbirka velikog broja uglazbljenih stihova o našem sve popularnijem 

i privlačnijem mladom Blaženiku, dijelom nastala još prije njegove beatifikacije, još je jedan u 

nizu jasnih pokazatelja univerzalnosti ove istinske duhovne Veličine. Objavljena u notopisu 

poglavito zalaganjem neumornog nadarenog i crkveno orijentiranog našeg suvremenog 

skladatelja i dirigenta maestra Josipa dell'Iveglia, uz pomoć njegovih prijatelja, svojim 

sadržajem – i tekstovnim i glazbenim, sigurno će biti od koristi mnogim plemenitim članovima 

naše Crkve i naroda koji tragaju za uspjelim načinom življenja... Od srca zahvaljujem svima 

koji su svojim pjesničkim ili glazbenim prilogom upotpunili ovu osebujnu „simfoniju“ o našem 

Blaženiku, ili su na drugi učinkovit način omogućili ostvarivanje ovog hvalevrijednog 

glazbenog projekta. Zahvaljujući posebno dragom prijatelju maestru degl' Ivelliju za sav njegov 

trud, molim za njega i sve druge, kao i za sve vas koji ćete se ovim izdanjem poslužiti, zagovor 

našeg mladog blaženika Ivana Merza» - piše na kraju predgovora banjalučki biskup Franjo 

Komarica.  
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Zagreb, 21. prosinca 2005. 

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 dvije adrese: u Bazilici Srca Isusova, Palmotićeva 31 i u župi sv. Petra, Vlaška 93.  

 

 

 

Stenjevec - Zagreb, 28. prosinca 2005. 

Dodatak o bl. Ivan Merz za blagoslovu kuća u Stenjevcu 
 

Po brojnim hrvatskim župama već su započeli blagoslovi kuća. U dvije župe u Stenjevcu 

blagoslov kuća bit će ove godine posebno obilježen. U svakoj obitelji župnici će ostaviti jedan 

letak pripremljen za ovu prigodu u kojem se opisuje događaj od 

21. studenog 1926. god. kada je blaženi Ivan Merz uz cijenu 

vlastitog života zajedno sa zagrebačkim mladićima spasio 

stenjevačku crkvu koju su starokatolici namjeravali nasilno 

zauzeti i prisvojiti za svoju uporabu. Župljani će tako imati 

mogućnost bolje upoznati i posvijestiti si taj herojski čin obrane 

njihove crkve za što je u prvom redu zaslužan blaženi Ivan Merz 

koji je i pokrenuo cijelu inicijativu za akciju obrane. U cijelom 

tome događaju na poseban je način došao do izražaja heroizam 

vjere i ljubavi bl. Ivana Merza prema Crkvi za koju je bio spreman 

proliti i svoju krv. Letak koji će ući u svaku kuću dviju 

stenjevačkih župa zajedno su izdali Župni ured u Stenjevcu i 

Postulatura za kanonizaciju bl. Ivana Merza. Nakon posjeta 

postulatora stenjevečkoj župi koji je u nedjelju 4. studenog kod svih sv. misa informirao 

vjernike o bl. Ivanu, nastavlja se razmišljati kakvo obilježje podići u spomen bl. Ivana koji je 

obranio i spasio ovu stenjevečku crkvu.  

 

 

Kaštel Novi, 29. prosinca 2005. 

Završen ciklus božićnih događanja "Za božićnom zvijezdom" u Kaštelima 

 

U Katoličkom domu u Kaštel Novom, u četvrtak 29. prosinca, glazbeno-dramskim 

prikazom "Božićni party", koji s početkom u 18.30 sati priređuje Udruga mladih "Blaženi Ivan 

Merz", završava ciklus božićnih događanja u Kaštelima. Ciklus je počeo 26. prosinca u staroj 

župnoj crkvi Uznesenja BDM u Kaštel Lukšiću, u kojoj je, kao dar grada Kaštela, priređen 

Božićni koncert gudačkog kvarteta "Spalato" u 18, te Novogodišnji koncert splitskih studenata 

UMAS-a, u klasi prof. Nelli Manuilenko, u dvorcu Vitturi, u 20 sati. Studenti UMAS-a koncert 

su priredili u organizaciji Turističke zajednice grada Kaštela i Muzeja grada Kaštela, a "Za 

božićnom zvijezdom", naziv je božićnog susreta vokalno-instrumentalnih sastava Splitsko-

makarske nadbiskupije, održan u srijedu 28. prosinca u Pastoralnom centru u Kaštel Lukšiću u 

19 sati.  


