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Kaštela-Split, 5. siječnja 2006. 

Udruga "Bl. Ivan Merz" aktivna u božićnim slavljima 

 
U utorak 27. prosinca 2005. u 17 sati u župnoj crkvi sv. Petra apostola u Kaštel Novomu 

održan je Božićni koncert na kojemu su nastupili: Mješoviti župni zbor, Dječji župni zbor  te 

glazbeni talenti, učenici glazbene škole na klaviru i orguljama, 

koji su istodobno i članovi udruge mladih »Bl. Ivan Merz«.  

U srijedu 28. prosinca u 19 sati u Pastoralnom centru Svete 

Obitelji u Kaštel Lukšiću organiziran je III. božićni susret vokalno 

– instrumentalnih sastava Splitsko - makarske nadbiskupije pod 

nazivom  »Za Božićnom zvijezdom«. Od deset glazbenih sastava 

koji su sudjelovali na tome koncertu, Udruga mladih »Bl. Ivan 

Merz« sudjelovala je s tri svoja glazbena sastava: »Simbol«, 

»Ivan Merz«  i »Benedictus«.  

U četvrtak 29. prosinca u 18.30 sati u Katoličkomu domu u Kaštel Novom upriličen je 

dramsko - glazbeni program pod nazivom »Božićni party« u izvedbi dramske sekcije udruge 

Bl. Ivana Merza. Uz igrokaz održan je i koncert glazbenih sastava udruge »Simbol«, »Ivan 

Merz«, »Benedictus«, te mladoga rock-sastava »Crno-bijeli svijet«  

 

 

Mrkopalj, 13. siječnja 2006. 

Vitraj bl. Ivana Merza u crkvi Gospe Žalosne u Mrkoplju 

 
U župnoj crkvi Blažene Djevice Marije Žalosne u Mrkoplju, zaslugom župnika msgr. 

Jure Petrovića, postavljeno je tijekom 2005. godine dvanaest novih vitraja autora prof. Marijana 

Jakubina iz Zagreba. Devet vitraja nalazi se u lađi crkve, 

a tri na pjevačkom koru. Tematski prikazuju hrvatske 

svece i blaženike: bl. Alojzija Stepinca, bl. Mariju 

Propetoga Isusa Petković, bl. Ivana Merza, sv. Leopolda 

Mandića, sv. Marka Križevčanina, sv. Nikolu Tavelića i 

bl. Augustina Kažostića. Među ostalim likovima nalaze se 

sv. Filip, zaštitnik Mrkoplja, kandidati oltara papa Ivan 

Pavao II., biskup Josip Stadler. Tu je povijesno važna osoba biskupa Grgura Ninskog, ali i one 

osobe koje su zaslužne za povijest župe: dr. Ivan Starčević te svećenici Ladislav Šporer i 

Stjepan Horžić.  

Svaki vitraj, osim portreta likova, likovno je obogaćen znakovima i simbolima vezanima 

uz osobnost pojedinoga lika.  

Tako je, na primjer, po prvi puta u dosadašnjemu prikazivanju bl. Ivana Merza, njegov 

lik uronjen u prostorni ambijent knjižnice na lijevoj strani vitraja, koja je obasjana svjetlošću 

Blaženika. Na desnoj strani nalazi se znak Euharistije: kalež i hostija, koja zrači svjetlošću. 

Zraka svjetlosti širi se iz hostije obasjavajući lik blaženog Ivana. Hostija je ujedno postavljena 

kao oko stilizirane ribe, koja se naslućuje u komponiranju likovnih elemenata. Riba je od 

početka kršćanstva, pa sve do danas, znak i simbol Krista. Ispred Ivanova lika odjevenoga u 

bijelo odijelo, koji je smješten u središnji dio kompozicije, nalazi se pisaći stol kao znak njegova 

intelektualnog rada. U jednoj ruci drži otvorenu knjigu crvene boje, koja simbolizira ljubav 
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prema Euharistiji i Evanđelju, dok desnom rukom drži olovku, kao znak njegova spisateljskog 

djela. Iza njegova lika nalazi se žuti svjetlosni križ iz čijeg se centra šire zrake svjetlosti 

obasjavajući čitav ambijent. 

 

 

Vatikan, 23. veljače 2006. 

Papa Benedikt XVI. moli se bl. Ivanu Merzu  

i zanima se za njegovo štovanje 

 
Od 23. do 28. veljače 2006. borave u Rimu biskupi Bosne i Hercegovine u pohodu ad 

limina što uključuje pohod Svetom Ocu i osobni susret s njime. Tako je već prvog dana pohoda, 

u četvrtak 23. veljače biskup Franjo Komarica bio primljen u audijenciju kod Pape Benedikta 

XVI. Na kraju službenog razgovora Sveti Otac ga je iznenadio pitanjem: «Kako se širi štovanje 

blaženog Ivana Merza?» Biskup, ugodno iznenađen ovim pitanjem, zahvalio je Svetom Ocu što 

se zanima za našega najmlađeg Blaženika, a Papa je na to odmah nadodao: «Kako ne, Ivan 

Merz je zaista jedna izvanredna osoba. Dobro ga poznajem i ja mu se molim!» Biskup Komarica 

je potom izvijestio Svetoga Oca o detaljima kako se štuje blaženi Ivan u banjalučkoj biskupiji. 

Rekao je također da je prošle godine u biskupiji osnovana katolička udruga «Blaženi Ivan 

Merz» i da će se blagdan blaženog Ivana 10. svibnja ove godine svečano slaviti u banjalučkoj 

katedrali gdje se očekuje veliko okupljanje vjernika. Papa je na to odgovorio: «Veoma dobro, 

drago mi je i već sada podjeljujem svoj blagoslov svima koji se toga dana budu okupili u Vašoj 

katedrali na proslavu blagdana blaženog Ivana Merza.« Biskup Komarica je također spomenuo 

da ove godine banjalučka biskupija slavi 125. obljetnicu postojanja, što će se svečano slaviti u 

mjesecu srpnju za blagdan sv. Bonaventure. Na kraju audijencije Biskup je od srca zahvalio 

Svetom Ocu za ovu njegovu gestu ljubavi, naklonosti i blizine prema štovateljima blaženoga 

Ivana. Nakon audijencije kod Pape jedan vatikanski prelat rekao je biskupu Komarici da je Papa 

još kao kardinal temeljito prostudirao Poziciju o bl. Ivanu Merzu za njegovu beatifikaciju koju 

je napisao mons. Fabijana Veraja i zato ga tako dobro poznaje. Ovo neočekivano zanimanje 

Pape Benedikta XVI. za našega najmlađeg Blaženika još je jedan poticaj da se intenzivnije 

poradi na širenju njegova upoznavanja i štovanja u hrvatskom narodu. 

 

 

Kaštel Novi, 23. siječnja 2006. 

Članovi Udruge «Bl. Ivan Merz» sudjelovali na 10. vjeronaučnom 

natjecanju i prikupili osam tona staroga papira 

 
Članovi Udruge mladih »Bl. Ivan Merz« iz Kaštela bili su veoma aktivni tijekom 

mjeseca siječnja 2006. g. Sudjelovali su u natjecanju X. mjesne 

župno-školske vjeronaučne olimpijade koja se održavala od 23. 

do 28. siječnja 2006. Ovogodišnje natjecanje, bilo je posvećeno 

životu i djelu pape Ivana Pavla II. Sudjelovalo je 65 ekipa s 257 

natjecatelja. Natjecanje je započelo igrom  »Milijunaš«. U 

okviru natjecanja uslijedila je V. sabirna akcija sakupljanja 

staroga papira, u sklopu koje je u samo jedno poslijepodne 

sakupljeno preko 8 tona papira. Na kraju natjecanja odigrane su 

i igre »Tombola« i »Lenta«. X. vjeronaučnu mjesnu olimpijadu 

uspješno je realizirala združena ekipa sastavljena od školskih vjeroučitelja, učitelja i animatora 

Udruge mladih »Bl. Ivan Merz« Kaštela.. 
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Zagreb, 5. veljače 2006. 

Diploma zahvale Postulaturi od Judo-turnira «Dr. Ivan Merz» 

 
Pod geslom «Budi aktivan, budi zdrav» svake godine Judo klub «Novi Zagreb» 

organizira  Otvoreni humanitarno-memorijalni judo turnir «Dr. Ivan Merz».  Prošle godine 

turnir  je održan 4. lipnja 2005. godine  u prostorijama škole »Dr. Ivan 

Merz« u Zagrebu, ulica Račkoga, a na njemu su nastupili mladi »judaši«, 

djeca predškolskoga i školskoga uzrasta. Turnir je organiziran povodom 

trajnoga značaja i djela humaniste bl. Ivana Merza, koji se sam bavio 

športom a također je i dosta pisao o vrijednosti športa s kršćanskog 

stanovišta. Ovaj turnir ima za cilj ima promovirati među mladima šport 

po uzoru na  bl. Ivana Merza a pod geslom »Budi aktivan – budi zdrav«. 

Početkom 2006. godine, u ime Judo kluba »Novi Zagreb«, g. 

Zdravko Barišnik, tajnik istoimenoga kluba,  uručio je Postulaturi za 

kanonizaciju bl. Ivana Merza Diplomu u znak zahvale za razumijevanje, 

suradnju i unapređenje judo športa prilikom 3. Otvorenog humanitarno- 

memorijalnoga judo turnira »Dr. Ivan Merz« koji je održan prošle godine. 

 

 

Nica-Krašić, 9. veljače 2006. 

Nova pjesma u čast bl. Ivana Merza 

 
Ovih dana Postulatura je primila novu pjesmu  koju je u čast bl. Ivana Merza 

spjevala   pjesnikinja  Marija Špoljar-Barundić, rodom iz Krašića koja je  svoj radni vijek 

provela  u Nici u Francuskoj. Sada živi u Hrvatskoj. Pjesmu donosimo ovdje u cijelosti.  
 

U SPOMEN BLAŽENIKU  - IVANU  MERZU 

   
Prije sto i više godina rođen, 

ko’ svako dijete - u muci, 

dobro učio i stasao 

Od oca i majke 

u rodnom i milom mu gradu 

Banjoj Luci. 

 

Studij ga je u Beč zvao, 

sudbina je htjela svoje. 

Ostavljajuć najmilije - 

mamu i tatu, 

Uskoro se našao 

na talijanskom  bojištu, 

u prvom svjetskom ratu. 

 

Kroz vihor rata i oluju 

jačao u molitvi i vjeri. 

Ohol nikad bio nije, 

Božji  poziv osjetio, 

iskreno se obratio. 

 

Sve od Beča do Pariza 

stekao je znanja puno, 

Al’ srce ga natrag vuklo, 

u Zagreb se vratio. 

 

Svetom Ocu uvijek vjeran, 

stupom crkve su ga zvali. 

Iako je laik bio, 

cijeli život, sve do smrti 

Isusu se posvetio. 

 

Za hrvatsku mladež tada, 

kao i sve mlade svijeta 

divan li je nauk dao. 

Na samrti iako premlad 

svoj je život kao žrtvu 

Bogu  prikazao. 

 

 

 

Ivan Pavao II., 

dobri Otac svih vjernih 

kršćana, 

Blaženim ga proglasio. 

Za tu milost veliku 

Bogu Ocu zahvalimo. 

 

Nek se moli, nek se pjeva 

sada, 

cijelim svijetom mir nek 

vlada. 

Daj nam Bože dobrih 

svećenika, 

ali i laika čistih srdaca 

Po zagovoru blaženog Ivana 

Merza. 

 

Marija Špoljar-Barundić  
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Tovarnik, 11. veljače 2006. 

Blagoslov prve kapele u Đakovačkoj biskupiji u čast bl. Ivana Merza 

 
Na Gospu Lurdsku, 11. veljače, u obnovljenom samostanu sestara Družbe Kraljice 

svijeta u Tovarniku mjesni je župnik vlč. Robert Mackuljak, ovlašten od đakovačkog biskupa, 

blagoslovio novu kapelu posvećenu bl. Ivanu Merzu. Blagoslov je izvršen na 40. obljetnicu 

prvog crkvenog priznanja ove mlade Družbe čiji je utemeljitelj bio isusovac o. Ivan Jaeger, 

prijatelj bl. Ivana Merza s kojim se dobro poznavao za života 

i o kojemu je dao lijepo svjedočanstvo na procesu 

beatifikacije. Utemeljitelj je ovoj novoosnovanoj redovničkoj 

družbi ostavio u baštinu štovanje bl. Ivana Merza.  

U blagoslovu kapele sudjelovao je i postulator bl. 

Ivana Merza o. Božidar Nagy koji je pod sv. misom održao i 

propovijed. Naglasio je kako bl. Ivan Merz nije samo uzor za 

laike nego također i za Bogu posvećene osobe. Naveo je 

riječi  kardinala Franje Kuharića sa proslave 50. obljetnice 

smrti Blaženika kako «Ivan Merz ima puno toga reći našim bogoslovima i svećenicima, 

redovnicima i redovnicama i biskupima.»  Propovjednik je istaknuo i veliku pobožnost bl. Ivana 

prema Gospi Lurdskoj, te je kao postulator zahvalio sestrama za ovu lijepu inicijativu što su 

svoju kapelu posvetile ovom hrvatskom Božjem ugodniku koji je nedavno u Rimu na sinodi 

biskupa svrstan među osamnaest najvećih svetaca-uzora euharistijske pobožnosti.  U 

euharistijskom slavlju sudjelovao je i vlč. Ivan Tutiš, prvi 

oženjeni đakon u Đakovačkoj biskupiji, otac šestero djece, koji 

kao vjeroučitelj službuje u Tovarniku. Na blagoslov kapele 

došle su sestre i iz drugih mjesta gdje ova Družba ima svoje 

samostane. Na kraju sv. mise otpjevana je himna u čast bl. 

Ivana Merza. Veliku sliku u ulju Blaženika koja 

ukrašava  kapelu, naslikao je domaći umjetnik Ivan Galac.  

Sestre Družbe Kraljice svijeta, osnovane 1964.g., došle 

su u Tovarnik 1969. godine na poziv tadašnjeg župnika vlč. Ive Burika i rade u župskom 

pastoralu. 1991. g., kad je započeo domovinski rat, ubijen je mjesni župnik vlč. Burik, a sestre 

su bile prognane, nakon što su proživjele tešku psihičku torturu čekajući cijeli dan pred 

iskopanom jamom da budu strijeljane. Sestre su se 2005.g., nakon četrnaest  godina, ponovno 

vratile u Tovarnik u svoj obnovljeni samostan koji se nalazi odmah uz rodnu kuću slavnog 

hrvatskog književnika Antuna Gustava Matoša. 

 

 

Vinkovci, 12. veljače 2006. 

Izraz «Put k Suncu» koji se odnosi na bl. Ivana Merza nastao u Vinkovcima 

 
U nedjelju, 12. veljače 2006., župa Sv. Euzebija i Poliona u Vinkovcima imala je 

svojevrsnu duhovnu obnovu kroz lik i djelo bl. Ivana Merza. Toga 

dana župne svete mise predvodio je o. Božidar Nagy DI, postulator 

kauze za kanonizaciju bl. Ivana Merza. U svojoj homiliji progovorio 

je o povijesti i poruci života i svetosti bl. Ivana te o tijeku procesa 

njegove beatifikacije kao i o odjeku blaženikova života u Crkvi. 

Nakon svetih misa župljani su iskazivali počast i poštovanje 

relikvijama bl. Ivana koje su bile ovom prigodom izložene u crkvi, 

a vjernicima je ponuđena i literatura te brošure o ovome blaženiku. Posebno je zanimljiva 
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činjenica, što je istaknuo mons. Tadija Pranjić, župnik i dekan vinkovački, u svome 

pozdravnom govoru i riječima dobrodošlice postulatoru, a napose postulator u svojim 

homilijama, kako bl. Ivana i Vinkovce povezuje na znakovit način jedna vrpca koja se nalazila 

kod groba bl. Ivana, a koju su dali ispisati mladi Vinkovčani, članovi Hrvatskog orlovskog 

društva. Sadrži tekst koji je postao sinonim za blaženika i koji će se uvijek spominjati uz 

njegovo ime, jer ukratko ukazuje na poruku i sadržaj Ivanova života: "Hvala Ti, Orle Kristov, 

što si nam pokazao put k 'Suncu'". Danas se ova vrpca, cjelovita i očuvana, čuva u muzeju bl. 

Ivana Merza u Zagrebu. - Snježana Kraljević 

 

 

Zagreb, 20. veljače 2006. 

S pjesmom «Krist pobjeđuje» na komunističkom sudu 
U spomen  NEVENKI ŠARIN 1917. – 2006. 

Suradnica Krista Kralja - žrtva komunističkog režima 

 

14. siječnja 2006. u 89.godini života u Zagrebu je preminula Nevenka Šarin, suradnica 

Krista Kralja, jedna od najbližih i najvjernijih sljedbenica Marice Stanković, utemeljiteljice 

prvog hrvatskog svjetovnog instituta. Rođena je 8. travnja 1917. g. u Zadru. Po zanimanju je 

bila krojačica i već se od mladih dana kao uvjerena katolkinja aktivno uključila u rad tadašnjih 

katoličkih organizacija koje su djelovale u sklopu Katoličke 

Akcije.  Unutar Katoličke Akcije bila je i u najužem vodstvu kao 

odgovorna za žensku radničku katoličku mladež. Na njezinu duhovnu 

formaciju utjecao je najprije bl. Ivan Merz, kojega osobno nije 

poznavala, ali je njegovu biografiju često čitala i u njegovu primjeru i 

njegovim riječima nalazila temeljna nadahnuća za svoj duhovni život i 

rad. Don Ante Radić šibenski svećenik kao njezin duhovnik usmjerio je 

potom Nevenku prema jednom zauzetom katoličkom apostolatu u 

svijetu. Preseljenjem u Zagreb Nevenka je nastavila svoje djelovanje u 

Katoličkoj akciji zajedno s Maricom Stanković i ostalim katoličkim 

djevojkama. Veoma se brzo priključila novoosnovanoj zajednici Suradnica Krista Kralja i 

postala je jedna od najvjernijih sljedbenica utemeljiteljice Marice Stanković, te je vjerno 

provodila u život njezino učenje. Premda je bila krhkoga zdravlja Nevenka Šarin nesebično je 

radila i žrtvovala se za uzvišene ciljeve širenja Kristova Kraljevstva u dušama. Bila je prava 

apostolska duša. Dolaskom zločinačkog komunističkog režima na vlast u Hrvatskoj Nevenka 

je u promijenjenim okolnostima nastavila apostolski djelovati. Posebice se brinula  za 

pohapšene brojne svećenike  za koje je organizirala razne vrste pomoći;  među ostalim se 

posebno zauzela za slanje paketa u zatvore.  

Komunistički progonitelji su je  veoma brzo uočili, postala im  je sumnjiva te je već 

početkom siječnja 1947. bila uhapšena. I tada započinje njezina višegodišnja kalvarija. U 

istražnom zatvoru Nevenka Šarin je provela godinu dana potpuno sama, izolirana od svih 

ostalih. Već za vrijeme istražnog zatvora bila je izvrgnuta raznim fizičkim i psihičkim torturama 

od strane komunističkih krvnika. U podrumskoj samici provela je pet dana na golom betonu, 

bez ikakvog pokrivača. Da bi je smutili u iskazima, morala se vrtjeti oko sebe, ali ipak nije 

izgubila svijest. Kroz 8 dana potom morala je stajati  dan i noć na jednom mjestu dok se straža 

mijenjala svaka dva sata. Koji taj vojnik bi joj se smilovao i pustio ju je da se malo nasloni ili 

klekne, jer je već padala u nesvijest. Uz pomoć Božju uspjela je hrabro sve to pretrpjeti ne 

dopustivši da ju slomi komunistička mržnja. I dok je još boravila u istražnom zatvoru u ćeliji, 

Nevenka je uspjela preko zidova komunicirati pjesmom i kucanjem i tako je hrabrila ostale 

katoličke djevojke koje su s njom zajedno bile zatvorene. „Vjera naša probijala je zidove“ 
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izjavila je njezina  supatnica Slavica Tuškan, sjećajući se tih dana provedenih zajedno s 

Nevenkom u zatvoru.  

Nevenka Šarin bila je osuđena u siječnju mjesecu 1948. godine na montiranom 

zločinačkom komunističkom procesu na robiju od tri godine koju je provela u Slavonskoj 

Požegi. Zajedno s njome bile su suđene Marica Stanković i ostalih nekoliko djevojaka, te 

šibenski svećenik Don Ante Radić. Herojsko držanje tih djevojaka pred komunističkim 

sudom  odjeknulo je cijelim Zagrebom i Hrvatskom. Nakon pročitane osude te su hrabre i 

neustrašive katoličke djevojke predvođene Maricom Stanković zapjevale Christu vincit, - Krist 

Kralj vlada, Krist pobjeđuje Krist Kralj vječno kraljuje. „Bilo je to svjedočanstvo ravno onome 

tolikih mučenica iz prvih stoljeća progona kršćana“ izjavio je jedan svećenik koji je bio 

prisutan. A drugi je rekao da mu je taj dan kršćanskog heroizma i svjedočenja bio najljepši dan 

nakon njegove mlade mise.  

Nevenka Šarin zajedno s Maricom Stanković i ostalim osuđenim katoličkim djevojkama 

bila je poslana na robiju u Slavonsku Požegu. Od tri godine koliko je bila suđena, u samici je 

provela šest i po mjeseci. Što je sve doživjela i proživjela 

zajedno s tolikim drugim hrvatskim djevojkama i ženama u 

tom komunističkom mučilištu i stratištu hrvatskih 

katoličkih žena najbolje je to opisala Marica Stanković u 

svome zatvorskom dnevniku „Godine teške i bolne“ koji je 

objavljen prije nekoliko godina.  Sama Marica Stanković 

na poseban je način cijenila svoju vjernu sljedbenicu te o 

njoj piše i u Povijesti ustanove Suradnica Krista Kralja. 

Govoreći o godinama zatvora u kojem je nakon Nevenke 

ostala još dvije godine,  sestra Marica veli:  

„Moja draga Nevenka! Tiha i plemenita žrtva za duše. Utjeha u mojim najcrnjim 

danima. Puna pažnje i ljubavi prema svakome, a napose prema meni . Kad sam iz baraka došla 

u zgradu, veselila se veoma… Izmišljala je iz dana u dan čime bi me razveselila: A kad je izišla 

iz zatvora i kad je njezino mjesto ostalo prazno, ja sam je u duhu još uvijek gledala na istom 

mjestu kako me čeka, kako mi se smiješi i kako me uvijek nečim daruje. Moja Nevenka!“   

Preporučujući primjer Nevenke svim svojim sljedbenicama suradnicama, Marica 

Stanković dalje piše: „Na poseban način neka sve članice Zajednice,  i one danas i one u 

budućnosti upišu u svoja srca Nevenku Šarin. To je osoba, koja je od sebe sve dala, koja je 

prošla kroz buru i oluju, o kojima mlađe generacije ne mogu ni slutiti. Ona je  s velikom 

ljubavlju prošla kroz tu buru i oluju i ostala trajno do danas.“  

Sprovod Nevenke Šarin na zagrebačkom Mirogoju vodio je župnik fra Ivo Martinović, 

župnik župe sv. Franje Ksaverskog. U svome govoru rekao je kako je sestra Nevenka potpuno 

slijedila Krista Kralja: »Gledala je Krista otajstveno i mistično: otajstveno u kruhu živom, u 

Euharistiji od koje je živjela, a mistično ga je prepoznavala u siromasima, ljudima na rubu. Na 

jednostavan način željela je svjedočiti kraljevstvo Božje. Bogu je posvetila svoj život, za Krista 

je trpjela, Krista je slavila i molimo Gospodina da je On proslavi.»   

Sveta misu zadušnicu u crkvi Krista Kralja na Mirogoju predvodio je o. Bonaventura 

Duda, a propovijed je izrekao o. Marko Matić, duhovnik zajednice Suradnica Krista Kralja. U 

svojoj propovjedi o. Matić je sestru Nevenku, po uzoru na prva kršćanska vremena,  nazvao 

djevicom i mučenicom; djevicom po zavjetima što ih je kao suradnica učinila još 1943. a 

mučenicom po progonima i logoru za vrijeme komunističkog režima. Naveo je potom nekoliko 

misli Marice Stanković iz njezinih uspomena u kojima ona najavljuje opisivanje svoga 

robijanja, što je kasnije i učinila u knjizi «Godine teške i bolne». Osvrćući se na život u 

komunističkom logoru Marica je zapisala: «Bila je to značajna stranica u novovijekom 

martirologiju Crkve. Najljepša stranica u borbi za svetu Hrvatsku…  Rađa se nova Hrvatska! 

Hoćemo li vidjeti njezin lik, Ti i ja, ne znam. Uostalom svejedno je. Glavno da i naše patnje 
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tomu posluže”.  U zaključku svoje propovijedi o. Matić je rekao: «Tko može reći da te patnje 

nisu poslužile?  Patnje hrvatskih djevica i mučenica ugrađene su u temelje nove Hrvatske. 

'Blago progonjenima zbog pravednosti, njihovo je kraljevstvo nebesko!' ” (Mt 5,10)  

Sveta misa zadušnica za sestru Nevenku na dan njezina sprovoda služila se i u Rimu, u 

Domu hrvatskih hodočasnika čiji je Nevenka bila dobrotvor i gdje je odsjedala prigodom svojih 

službenih putovanja sudjelujući na skupovima svjetovnih instituta u Rimu.  

S odlaskom Nevenke Šarin smanjuje se broj još živućih hrabrih svjedoka i mučenika 

kršćanske vjere koju su herojski svjedočili za vrijeme komunističkih progona. Sveta nam je 

obaveza i dužnost da te svjedoke i mučenike vjere ne zaboravljamo nego da nas njihovo 

herojske svjedočenje za Krista neprestano nadahnjuje u našem kršćanskom  življenju.  

o. Božidar Nagy  

 

 

Gradići – Donja Lomnica, 5. travnja 2006. 

Blagoslov dvorane i kipa bl. Ivana Merza 

 
U srijedu, 5. travnja u filijalnoj crkvi u Gradićima, župa Donja Lomnica kraj Velike 

Gorice, blagoslovljena je nova dvorana i u njoj kip bl. Ivana Merza. Dvorana je dobila ime po 

našem najmlađem Blaženiku, bl. Ivanu Merzu. Blagoslov dvorane i kipa na poziv župnika vlč. 

Ante Rotima obavio je postulator  o. Božidar Nagy u nazočnosti brojnih mladih. Dvorana s 

nusprostorijama nalazi se ispod cijele nove crkve čija je gradnja s posvetom dovršena 1994. g. 

U uređenju dvorane aktivno je sudjelovala zajednica 

mladih župe Donja Lomnica pod nazivom «Trag u 

beskraju» koja za sada broji 95 članova; oni su se 

posebno angažirali u izradi mozaika koji ukrašavaju 

četiri noseća stupa. Kip bl. Ivana Merza, kao  i kip Krista 

Uskrslog u crkvi, izradila je u drvetu umjetnica  Marija 

Rizić iz Orubice. Dajući ime dvorani po bl. Ivanu Merzu 

želja je bila župnika da mladima što više približi lik i 

djelo našega Blaženika, kojega je Papa Ivan Pavao II. na 

poseban način postavio za uzor mladeži. U kratkom 

nagovoru prigodom posvete postulator je među ostalim naglasio činjenicu kako je na Sinodi 

biskupa u Rimu, u listopadu prošle godine bl. Ivan Merz uvršten među 18 najvećih svetaca 

Katoličke Crkve kao uzor štovanja Euharistije. Jedno ovako veliko priznanje našem Blaženiku 

svima nam je poticaj i poziv da još bolje upoznamo njegov život i poruku koju, naglasio je 

postulator. Nakon blagoslova dvorane uslijedilo je prijateljsko druženje s domjenkom što ga je 

pripremila zajednica mladih koja pod vodstvom svoga angažiranog predsjednika Tomislava 

Lukšića, organizira brojne aktivnosti na pastoralnom planu u župi i izvan župe.  

 

 

Zagreb, 23. travnja 2006. 

Nagrađena inspiracija bl. Ivana Merza  

na ovogodišnjem jubilarnom Uskrsfestu 

 
Na Bijelu nedjelju u zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održan je 25. 

jubilarni Uskrsfest 2006. Lanterna moje duše u izvedbi Damira Topića i klape Kampanel, 

pobjednička je pjesma ovog 25. jubilarnog Uskrsfesta. Na ovogodišnjemu Uskrsfestu, u 

organizaciji Ureda za mlade HBK i Hrvatskoga katoličkog radija,  nastupilo je 20 izvođača. 
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Drugu nagradu osvojila je skladba Vjerujem u interpretaciji VIS-a Dujam, koja je dobila i 

nagradu Glasa Koncila za najbolji tekst. Treće priznanje zaslužila je glazbena skupina Ben Hur 

izvedbom pjesme „Isuse moj, sav sam Tvoj“. Ovu su pjesmu osim toga i sami izvođači među 

sobom proglasili najboljom. Uskrsfest se izravno prenosio i putem brojnih radio postaja, pa su 

slušatelji telefonskim glasovanjem najboljom ocijenili pjesmu Ruka milosti u izvedbi Marijane 

Hegedušić.  

Za pokretanje i organizaciju prvog Uskrsfesta koji se tada zvao Festival duhovne glazbe 

i poezije zaslužan je postulator bl. I. Merza, o. 

Božidar Nagy, DI, kojemu je na ovogodišnjem 

Uskrsfestu uručena i nagrada priznanja.  Sam 

Uskrsfest jest u stvari nadahnuće bl. Ivana 

Merza. U zahvalnoj riječi za uručenu nagradu o. 

Božidar Nagy ukratko je opisao kako je došlo do 

ostvarenja ove inicijative koju je nadahnuo bl. Ivan.  Bilo je to 1978. godine za blagdan Krista 

Kralja kad je održana u Zagrebu svečana proslava u čast bl. Ivan Merz čija se 50. obljetnica 

smrti tada obilježavala. Nakon simpozija u dvorani Vijenac na Bogosloviji, te svečane sv. Mise 

u zagrebačkoj katedrali dan ranije, na blagdan Krista Kralja 1978. g. u Nadbiskupskom 

sjemeništu na Šalati održana je svečana akademija koju je organizirala Postulatura bl. Ivana 

Merza. Postulator je pozvao neke glazbene sastave mladih koji su svojim nastupom oduševili 

publiku. Nakon ovo uspjele akademije postulator o. B. Nagy predložio je u tadašnjem 

Katehetskom centru (preteča današnjeg Ureda za mlade) da se svake godine i to upravo za 

Mladi Uskrs, tj. Bijelu nedjelju organizira jedna smotra duhovne glazbe i poezije kako bi mladi 

glazbenici i umjetnici mogli pokazati svoju kreativnost 

na području duhovne glazbe. Uskrsno vrijeme je 

odabrano upravo zbog toga da se sva kreativnost mladih 

glazbenika stavi u proslavu jedne ideje, a to je Kristovo 

uskrsnuće, njegova pobjeda nad grijehom i smrću. 

Prijedlog je prihvaćen i o. Nagy je organizirao prvu 

smotru odmah sljedeće godine za Bijelu nedjelju 22. 

travnja 1979. Smotra je bila nazvana Festival duhovne 

glazbe, poezije i ritmike. Festival je uspio preko 

očekivanja i od tada se organizirao svake godine (osim 

triju ratnih godina). Kasnije mu je ime promijenjeno u Uskrsfest.  

Podupiratelj ovoga projekta posljednjih godina jest i grad Zagreb, a u ime 

gradonačelnika na ovogodišnjem Uskrsfestu nazočnima se obratio i dogradonačelnik Ivo 

Jelušić, istaknuvši kako ovaj festival može stajati uz bok mnogima drugima, a od drugih ga 

razlikuje što je nadišao šarenilo  šunda. Sve nazočne pozdravio je i izaslanik kardinala Josipa 

Bozanića, njegov tajnik vlč. Anutn Sente.  

Na ovogodišnjemu Uskrs festu bile su izvedene vrijedne skladbe, raznolikih glazbenih 

stilova od popularne šansone i zabavne glazbe do rocka s elementima heavy metala, ali i onih s 

etno elementima poput pučkih napjeva i klapskoga pjevanja, u interpretaciji mladih izvođača 

različitih vokalno-instrumentalnih sastava. Nastupili su:  VIS Dujam, Davor Terzić, Ivica 

Kolmar, Damask, Sve boje ljubavi i Tadej Vindiš, Band i oktet Nadbiskupskoga bogoslovnog 

sjemeništa, Light in Black, Ljubo Vuković i Jane, Patrizia Sfettina i Bogdan Fabris, Apostoli 

mira, Misterij, Laudes i Božja slava band, Mario Brkić, Otkrivenje, Prečisto srce, Sperantes i 

VIS Emanuel.  

Osim popularnom, mladima pristupačnom glazbom, skladbe su se odlikovale i dobrim 

duhovnim tekstom ponekad i meditativnoga karaktera, koji zna dotaći i srca onih koji u 

patnjama svoje svakodnevice tragaju za smislom života, da bi na kraju, došli do spoznaje Božje 

objave ponuđene svakome čovjeku u uskrslome Isusu Kristu. U revijalnome dijelu 
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ovogodišnjeg programa, osim djevojačke gospel skupine Rivers iz Rijeke, nastupila je i istarska 

glazbena skupina Poklon, koja je izvela ovogodišnju himnu I tvoja mala kap, najavivši tako 

Nacionalni susret hrvatske katoličke mladeži koji će se održati 29. i 30. travnja u Puli.  Dan 

uoči Uskrsfesta održan je i koncert na zagrebačkome Cvjetnom trgu, na kojemu su nastupili, 

osim ovogodišnjih, i izvođači koji su tijekom 25 godina nastupali na Uskrsfestu. U subotu 22. 

travnja za izvođače i ostale mlade održana je i sveta misa u jarunskome svetištu Mati Slobode, 

a priređena je i prigodna večer zabave i druženja.  Uskrsfest postaje važno okupljalište duhom 

mladih stvaratelja duhovnih šansona te jedina prilika da se vlastito stvaralaštvo predstavi izvan 

okvira matične župske zajednice. 

 

 

Zagreb-Vrbani, 26. travnja 2006. 

Atelje i galerija bl. Ivana Merza u Zagrebu 

 
U Zagrebu, u novom naselju Vrbani (kraj Jaruna) otvorena je galerija i atelje s imenom 

posljednjeg proglašenog hrvatskog Blaženika. Vlasnik galerije i ateljea i njihov utemeljitelj jest 

akademski slikar Marko Šekelja. Velika slova prezimena našega Blaženika «MERZ» ponad 

ulaza odmah privlače pozornost prolaznika. G. Marko 

Šekelja veliki je štovatelj bl. Ivana Merza koji mu 

pomaže u raznim životnim situacijama. Svaki mu dan 

moli jednu molitvu koju je sam sastavio. Jednom mu je 

bl. Ivan, nakon što mu se obratio, gotovo na čudesan 

način spasio ozlijeđenu ruku. Redovito posjećuje njegov 

grob u Bazilici Srca Isusova kamo rado navraća na 

molitvu i sv. misu. Kao član Vukovarske brigade bio je 

dragovoljac domovinskog rata. Njegova supruga Marija, 

također je velika štovateljica bl. Ivana te veli kako im bl. 

Merz veoma pomaže: «Čim kažete Merz, otvaraju vam se sva vrata», naravno kod onih koji su 

za nj čuli.  Kad se dobije neki veći posao, 10% od dobiti ide u fond bl. Ivana Merza odakle se 

potom proslijeđuje  u razne dobrotvorne svrhe.  «Mi smo s blaženim Ivanom na ti, i znam i 

osjećam da je on uz nas», veli gospođa Marija. Obitelj Šekelja osim izradom umjetnina i 

njihovom prodajom bavi se također uređenjem crkvenih sakralnih prostora. Tako su izradili 

postaje križnoga puta (kako vanjske tako i unutarnje) za dosta crkava od kojih navodimo samo 

neke: sv.Nikole Biskupa u Policniku kraj Zadra, crkva sv.Roka, Skakavac kraj Karlovca, 

crkva  u Škabrnji, crkva u Kruševu. U ateljeu se izrađuju također i kipovi  svetaca i vitraji za 

crkvene prozore.    

Galerija i atelje „Merz“ nedavno su dobili ekskluzivno zastupstvo u Hrvatskoj na lustere 

od Swarovski-kristala iz Austrije. Lusteri su namijenjeni u prvom redu za uređenje crkava. I za 

kraj jedna zanimljivost: ime bl. Merza na ulazu u galeriju osim u latiničnom pismu napisano je 

i na glagoljici! 

 

 

Pula, 29. travnja 2006. 

Blaženi Ivan Merz spomenut na Susretu hrvatske katoličke mladeži u Puli 
Iz propovijed zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića 

 

… Čovjekov poziv je biti slika Božja u svijetu, tj. čovjek u svom punom dostojanstvu 

djeteta Božjega, biti prijatelj Božji…  Svetost je dakle opći kršćanski poziv koji je upućen 

posebno mladima koji teže za velikim idealima! Mladi vjernici mogu biti sveti! O tome nam 
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svjedoče mnogi mladi koji su već proglašeni blaženima i svetima ili pak oni koji se nalaze na 

putu beatifikacije.  

Spominjemo samo blaženog Ivana Merza, koji je rođen 

u Banja Luci a umro u 32. godini života na glasu svetosti u 

Zagrebu. Za njega je Ivan Pavao II. rekao: "Svjestan poziva, što 

ga je primio na krštenju svoj je život učinio trkom prema 

svetosti, toj "velikoj mjeri" kršćanskoga života" (Ivan Pavao II., 

Homilija u Banja Luci, 22. lipnja 2003.)….  

Spominjem i još jednog "divnog mladića", kako ga 

jednom nazva blaženi Alojzije Stepinac, Petra Barbarića, 

travničkog sjemeništarca, hercegovačkog sina, koji je na lijep način sažeo kako se postiže 

svetost. On je zapisao: "Od svih putova što vode u nebo meni se čini najkraćim, najlakšim i 

najpouzdanijim onaj kojim čovjek ide ispunjavajući svoje obične dužnosti". 

 

 

Astorija – New York, 30. travnja 2006. 

Hrvatska katolička misija u Astoriji-New York  

dobila naziv po blaženom Ivanu Merzu 

 
Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić tijekom dvodnevne proslave 35. 

godišnjice postojanja Hrvatske katoličke misije u newyorškoj četvrti Astoriji u nedjelju 30. 

travnja u prepunoj crkvi Predragocjene krvi Kristove blagoslovio je sliku bl. Ivana Merza i 

misiju stavio pod njegovu zaštitu. "Neka vam bl. Ivan Merz, za kojega se može reći da mu je 

katolička vjera bila zvanje, bude uzor u svladavanju svih 

životnih problema i poteškoća, te neka vas njegov zagovor 

odsad na poseban način prati", poručio je vrhbosanski 

nadbiskup kardinal Vinko Puljić nazočnim hrvatskim 

vjernicima. Tako je tamošnja misija i službeno dobila naziv 

Hrvatska katolička misija bl. Ivana Merza.  

Uz kardinala  u završnom euharistijskom slavlju 

sudjelovalo je dvadesetak hrvatskih i američkih svećenika, 

među kojima su uz voditelja misije Roberta Zubovića bila i 

trojica bivših njezinih voditelja: o. Petar Runje franjevac trećoredac u Ogulinu, Anton Zec, 

župnik u Vrbniku i Anton Bozanić župnik u Malom Lošinju. Među mnoštvom hrvatskih 

vjernika bili su i Mirjana Mladineo, veleposlanica u Misiji Republike Hrvatske pri Ujedinjenim 

narodima, te Petar Ljubičić, generalni konzul u Konzulatu RH u New Yorku.  

Zanimljivo je da je sliku hrvatskog blaženika naslikao  američki svećenik James 

Sweeney. U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić je pozvao vjernike neka slijede svijetli 

primjer bl. Merza. Prije mise održan je koncert na kojem je nastupio njujorški ansambl «St. 

Raphael Capella», čiji su članovi profesionalni glazbenici glasovite američke Vojne akademije 

West Point i članovi Julliard School of Music u New Yorku, pod ravnanjem prof. Drage Bubala. 

Dan ranije 29. travnja kardinal Puljić predvodio je koncelebrirano euharistijsko slavlje tijekom 

koje je trideset petero mladih primilo sakrament krizme. Kardinalu su tom prigodom izrazili 

dobrodošlicu: domaći župnik župe Predragocjene krvi Kristove Marcello Latona i biskupski 

vikar okruga Queensa, kojemu pripada i Astoria, Sean Ogle. Za vrijeme mise pjevao je zbor 

mladih pod ravnanjem Ive Šeparovića uz orguljsku pratnju Jasminka Horvata i domaća klapa 

«Astorija». Na kraju misnog slavlja zbor krizmanika otpjevao je pjesmu u čast bl. Ivana Merza. 
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Zagreb, 10. svibnja 2006. 

Blagdan bl. Ivana Merza proslavljen u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu 

 
Već treću godinu za redom, nakon beatifikacije u Banjoj Luci 2003., 10. svibnja svečano 

je proslavljen blagdan bl. Ivana Merza u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu. Toga dana održana 

su četiri svečana euharistijska slavlja, a vjernici su kroz čitav dan mogli posjećivati Merzov 

grob koji se nalazi pod svodovima Bazilike.  

Sv. misu u 9 sati služio je postulator kauze bl. Ivana Merza o. Božidar Nagy, koji se 

posebno osvrnuo na povezanost bl. Ivana s ocima isusovcima, ali i samom Bazilikom Srca 

Isusova, u koju je, kao mladi profesor, redovito dolazio svakoga dana na jutarnju sv. misu te na 

popodnevno razmatranje. Bl. Ivan ovdje je upoznao i Franju Šepera, s kojim je prijateljevao i 

koji ga je izuzetno cijenio. Postavši zagrebački nadbiskup, Šeper je 1958. g. pokrenuo proces 

za beatifikaciju ovoga čovjeka sveta života. Naglasivši kako je Merz na Sinodi biskupa uvršten 

među 18 najvećih svetaca Katoličke crkve koji su naročito štovali Euharistiju, o. Nagy kazao 

je kako se sadašnji papa Benedikt XVI. dobro upoznao i oduševio Ivanovim životom te mu se 

i sâm rado moli.  

U 10 sati slijedila je sv. misa za učenike i nastavnike osnovne škole Dr. Ivana Merza, 

koji su toga dana proslavili i Dan škole Sv. misu služio je župnik Bazilike o. Franjo Korade  

Predvoditelj misnoga slavlja u 11 sati bio je dr. Tomislav Markić, 

tajnik Sinode Zagrebačke nadbiskupije koji je u svojoj 

propovijedi naročito naglasio eklezijalnost – crkvenost, kao 

glavnu karakteristiku Merzova života, jer je njegov duhovni život 

neprestano kružio oko Crkve i u njoj je nalazio svoje središte i 

uporište. Bl. Ivan Merz duboko je poštovao i ljubio Crkvu, a 

"takav odnos prepoznajemo i danas kod tolikih vjernika laika koji 

su se uključili u proces pripreme Sinode. Stoga im blaženi Ivan 

može biti uzorom i zagovornikom u njihovom sinodskom 

angažmanu", naglasio je dr. Markić, te dodao kako je želja 

zaduženih za pripremu Sinode u nju uključiti vjernike koji 

djeluju u raznim segmentima društva, kao što su: kultura, 

znanost, umjetnost, gospodarstvo, prosvjeta, zdravstvo, politika, 

mediji i šport". Upravo u svim tim segmentima društva bio je i veliki angažman bl. Ivana Merza, 

za kojega vjera nije bila privatna stvar, već je naglašavao "važnost ideje o univerzalnosti 

katoličke vjere, smatrajući da vjera mora prožimati sva područja ljudskoga duha, njegove 

djelatnosti i svu ljudsku kulturu", istaknuo je dr. Markić. 

Svečano euharistijsko slavlje u 19 sati predslavio je biskup mons. Valentin Pozaić. 

Govoreći o osobi Ivana Merza kao "Božjoj poruci našemu vremenu", istaknuo je kako je bl. 

Ivan kao vjerni laik u svome životu ostvario ideal evanđeoske svetosti života. "Merz nije bio ni 

svećenik, ni redovnik, niti je kao laik radio u crkvenim strukturama.  Kao laik, živeći u svojoj 

laičkoj profesiji, pokazao je kako se u svijetu može živjeti zauzeto u svojoj profesiji, i potpuno 

posvećen Bogu i životu po Evanđelju. Lik i povijest života Ivana Merza rječito svjedoči da je 

život svetosti jedini autentični život u punini, čovjeka dostojan život", naglasio je biskup 

Pozaić. Govoreći o njemu kao o intelektualcu koji je u svome životu znao spojiti znanost i vjeru 

i pokazati kako se može povezati  duboko vjersko uvjerenje i svetost života s visoko kulturnom 

i intelektualnom izobrazbom, može se reći da je "živio iz ideala za ideale: živio je za Crvku, za 

Boga, ne tražeći ni priznanja ni nagrade ovoga svijeta. Živio je za kraljevstvo Nebesko, i nije 

mu bila potrebna slava kraljevstva zemaljskog", istaknuo je mons. Pozaić.  

Uoči blagdana održana je i trodnevnica u čast bl. Ivana. Trećega dana trodnevnice, 9. 

svibnja, sv. misu glazbeno su uzveličali VIS "Apostoli mira" iz Mađareva i mladi župe Donja 

Lomnica, a pjevanjem i izvedbom na violinama sudjelovala je i obitelj Stašić. Mladi su tom 
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prigodom po prvi puta u Bazilici izveli pjesmu "Uresu divni hrvatskoga roda", za koju je riječi 

napisala klarisa s. Marija od Presvetoga Srca, a glazbu je skladao Zvonimir Klemenčić Mito.  

Na blagdan bl. Ivana Merza, svečano euharistijsko slavlje u Banjoj Luci predvodio je i mons. 

Franjo Komarica, a svim vjernicima koji su toga dana pristigli u Banju Luku, papa Benedikt 

XVI. podijelio je svoj apostolski blagoslov. 

 

 

Banja Luka, 10. svibnja 2006. 

Proslava blagdana bl. Ivana Merza u Banjoj Luci 

 
U rodnome gradu bl. Ivana Merza u srijedu 10. svibnja u katedrali Sv. Bonaventure 

svečanom je misom proslavljen blagdan blaženika. Misu je predvodio domaći biskup Franjo 

Komarica uz koncelebraciju tridesetak svećenika, uglavnom iz Banjolučke biskupije, a 

nekoliko ih je došlo sa skupinama hodočasnika iz Vrhbosanske i Zagrebačke nadbiskupije. 

Isticali su se hodočasnici u narodnim nošnjama iz Bugojna i Osekova kod Popovače. Biskup 

Komarica izrazio je hodočasnicima dobrodošlicu i radost što bl. Ivan Merz i na ovaj način 

povezuje i vjernike laike preko granica biskupija i država, spomenuvši kako je nazočna i 

skupina laika iz Italije te više njih iz Austrije. U propovijedi je biskup istaknuo Kristov poziv 

svim vjernicima da budu sol zemlje i svjetlo svijeta te da u bl. Ivanu mogu naći izvrstan uzor 

prihvaćanja i ostvarenja te Božje riječi. Za proslavu blagdana banjolučki su se vjernici u 

katedrali pripravljali trodnevnicom. Trećeg dana, u utorak 9. svibnja, mješovita skupina Pro 

musica iz katedrale u Mostaru pjevala je u tijeku večernje mise, a nakon mise izvela koncert 

duhovnih skladbi. Mladi su pjevači, pod ravnanjem voditelja don Dragana Filipovića, oduševili 

slušatelje koji su ih nakon svake pjesme nagradili srdačnim pljeskom. Uz duhovne motete 

Palestrine, Mozarta, Haendela i Odaka izveli su i nekoliko modernih duhovnih skladbi. Na kraju 

je i biskup Komarica zahvalio don Draganu Filipoviću i pjevačima, pohvalivši njihovu 

spremnost da na tako lijepi način uveličaju proslavu spomendana te izrazio svoju radost što 

skupina Pro musica ne nastupa samo na koncertima, nego redovito sudjeluje u nedjeljnom 

pjevanju na misama za mlade u Mostaru. 

 

 

Slatina-Stražeman, 10. svibnja 2006. 

Blagdan bl. Ivana Merza u Požeškoj biskupiji 

 
Na blagdan bl. Ivana Merza, 10. svibnja, požeški biskup Antun Škvorčević predvodio 

je svečano misno slavlje u župnoj crkvi u Slatini. Koncelebrirali su domaći župnik mons. Vlado 

Škrinjarić, župnik iz Čađavice Valentin Halić, sladojevački župnik Ivan Mitrović, župnik iz 

Sopja Josip Pendžić, kancelar Ivica Žuljević i slatinski župni vikar Stjepan Škvorc.  

Nakon pozdravnih riječi župnika novoosnovane župe bl. Ivana Merza u Slatini mons. 

Škrinjarića, biskup Škvorčević pozdravio je okupljene u crkvi riječima Uskrslog Isusa "Mir 

vama". Istaknuo je kako je taj pozdrav ujedno i pozdrav našeg blaženika, koji je nakon života 

ispunjenog vjernošću Kristu i nakon što je kroz smrt prešao s ovoga svijeta Ocu, našao u 

Isusovoj uskrsloj proslavi. Podsjetio je vjernike da je Ivan Merz ugradio svoj život u duhovnu 

baštinu našega naroda i da će ga on pamtiti ponajprije u molitvi i pobožnosti. Biskup je zaželio 

da slavlje bude susret s Kristom uskrslim i po njemu ostvarenje zajedništva s bl. Ivanom 

Merzom i sa svima koji su bili potpuno Isusovi iz naše domovine. U molitvu je posebno uključio 

župu bl. Ivana Merza u Slatini te brojnu prisutnu djecu i mlade.   
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U propovijedi je biskup istaknuo kako je Ivan Merz rođen u obitelji koja nije imala 

značajniji vjerski život, ali je milošću Božjom mladi 

Ivan postao dionik nutarnje spoznaje Krista i 

njegova značenja za ljudski život, o kojoj govori sv. 

Pavao u Poslanici Filipljanima. Ključ razumijevanja 

bl. Ivana Merza je njegovo opredjeljenje da 

evanđelje ne shvaća kao određenu teoriju, nego 

životnu praksu te je stoga bio ustrajan molitelj, 

svakodnevni sudionik mise, klanjanja, ispovijedi te 

na taj način iskustveno postao dionikom Božje 

stvarnosti i po njoj osobne preobrazbe. Sav se 

predao apostolatu mladeži, kako bi im pomogao 

živjeti pravu slobodu iz tog istog iskustva vjere. Poželio je da vjernici grada Slatine, osobito 

Merzove župe, imaju srce slično njegovom, koje osluškuje Božju istinu o čovjeku, razumije 

svijet s njegove nutarnje strane, i budu dionici bogatstva života ispunjenog Bogom. 

Na kraju mise biskup je potaknuo vjernike da izraze svoje poštovanje i zahvalnost prema 

bl. Merzu mimohodom oko oltara na kojem se nalaze moći blaženika.  

U prijepodnevnim satima biskup Škvorčević predvodio je svečano euharistijsko slavlje 

u čast bl. Merza u župnoj crkvi u Stražemanu i podijelio sakrament potvrde. Uz biskupa bio je 

domaći župnik mons. Josip Devčić, biskupski vikar za pastoral i velički župnik Josip Klarić, 

dekan Kaptolačkog dekanata i župnik u Kaptolu Vlado Virag, biskupijski ekonom i 

novokapelački župnik Nikola Jušić, kancelar Ivica Žuljević i stalni đakon Zdravko Ticl. 

Nakon pozdrava župnika Devčića i krizmanika, biskup Škvorčević istaknuo je kako je 

na taj dan prije 78 godina u 32. godini života preminuo mladi profesor Ivan Merz i potaknuo 

krizmanike da poput njega imaju srce osjetljivo za Boga i oblikuju svoj život po nadahnuću 

Duha Svetoga, u čemu će im pomoći njegovi darovi koje primaju u svetoj Potvrdi. 

U propovijedi je biskup podsjetio na kratak, ali duhovno bogat život Ivana Merza te je 

na temelju biblijskih čitanja pozvao mlade da poput njega budu sol zemlje i svjetlo svijeta kroz 

svoje opredjeljenje za vjernost Bogu i čestitost života. 

Župa Stražeman iskusila je komunističko protivljenje bl. Merzu, kada su osamdesetih 

godina proteklog stoljeća onodobne vlasti naredile uništenje mozaika u njihovoj župnoj crkvi 

na kojem se našao i on među drugim hrvatskim velikanima. Mudrošću zaštitarske službe 

mozaik je bio premazan bojom i ponovno otkriven nakon demokratskih promjena u Hrvatskoj. 

To je pridonijelo da župa Stražeman dobije blaženikove moći i na svečan način u pobožnosti i 

zahvalnosti slavi njegov smrtni dan prijelaza s ovoga svijeta k Ocu.  

 

 

Zagreb, 10. svibnja 2006. 

Proslava Dana škole „Dr. Ivan Merz“ 

 
I ove je godine za blagdan bl. Ivana Merza Osnovna škola u ulici Račkoga, u središtu 

Zagreba koja po njemu nosi ime, organizirala proslavu „Dana škole“ s bogatim programom. 

Brojne aktivnosti održavale su se tijekom cijeloga tjedna. U utorak, 9. svibnja u 18. 30 sati 

otvorena je izložba učeničkih likovnih radova. Također je održan koncert ozbiljne glazbe na 

kojem su sudjelovali učenici koji ujedno pohađaju i glazbene škole. Tako je bogati koncertni 

program izveden na glasoviru, harmonici, violončelu, violini i bubnjevima.  
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U srijedu, 10. svibnja, na sam blagdan bl. Ivana Merza nije bilo nastave. U 10 sati bila 

je sv. misa u Bazilici Srca Isusova za sve učenike i nastavnike škole. Svetu misu služio je župnik 

Bazilike o. Franjo Korade. U svojoj propovijedi ocrtao je lik 

bl. Ivana i istaknuo njegovu poruku za naše vrijeme. 

Predstavnici učenika tom su prigodom postavili cvijeće na 

njegov grob. Nakon sv. Mise program je nastavljen 

blagoslovom škole ispred reljefa bl. Ivana Merza te potom 

školskom priredbom povodom dana škole koja je završila 

domjenkom za sadašnje i bivše djelatnike škole. Tijekom 

dana održana su športska natjecanja u nogometu, košarci, 

rukometu i graničaru.  

U sklopu dana 'otvorenih vrata škole', u četvrtak 11. svibnja organizirana je nastava 

kojoj su mogli prisustvovati i roditelji, a tema nastavnoga sata bila je "Moja škola" koju su 

održali učitelji razredne nastave i nastavnici predmetne nastave. U petak 12. svibnja u 18. 30 

sati bio je humanitarni proljetni sajam na kojemu su se prodavali likovni radovi i predmeti koje 

su djeca sama izradila, ali i darovani predmeti poput knjiga, igračaka i športske opreme. 

Postulatura bl. Ivana Merza po želji uprave škole imala je također svoj štand na kojemu su svi 

posjetitelji mogli nabaviti publikacije, sličice, knjige i druge materijale o bl. Ivanu Merzu.    

Ova škola od 1993. godine nosi naziv po bl. Ivanu Merzu jer je u toj zgradi, koja je 

nekada bila bolnica, bl. Ivan Merz proveo posljednja dva tjedna svoga života i prešao je iz ovog 

zemaljskog života u vječni život.  

 

 

Lištani – BiH, 10. svibnja 2006.  

Aktivnosti Katoličke udruge «Bl. Ivan Merz» u Bosni 
 

Javno vjerničko društvo KATOLIČKA UDRUGA «BLAŽENI IVAN MERZ» 

(KUBIM) ustanovljeno je na blagdan bl. Ivana Merza 10. svibnja 2005. dekretom 

banjolučkog  biskupa dr. Franje Komarice. Najprije su se animirali i upoznavali vjernici po 

župama banjolučke biskupije s ciljevima KUBIM-a  tj. s pokretanjem aktivnijeg apostolata 

laika. Potom se počelo s osnivanjem podružnica po župama. Do sada ih je službeno 

uspostavljeno četiri a peta je u osnivanju. Svaka podružnica je specifična, ali je zajednička crta 

da se na susretima pored zajedničke molitve, kratkog predavanja iz života i rada bl. Ivana 

Merza, uči otvorenom, iskrenom razgovoru i iznošenju osobnih promišljanja i životno-

vjerničkih iskustava.  

Početkom veljače 2006. pokrenuta je molitvena akcija za cijelu BiH u vidu lanca ŽIVE 

KRUNICE za duhovnu i moralnu preobrazbu cijeloga društva. Dosada je u ovu molitvenu 

akciju uključeno oko tisuću vjernika.  

Uoči blagdana sv. Josipa svi članovi KUBIM-a s područja Livanjskog dekanata imali 

su jednodnevnu duhovnu obnovu koju je vodio vlč. Pavao Medač u Biskupijskom duhovno-

pastoralnom centru sv. Josip u Lištanima. U programu su i ostale aktivnosti KUBIM-a.  

                                                                Marija Jurković, predsjednica KUBIM-a 

 

 

Subotica, 10. svibnja 2006. 

Spomendan bl. Ivana Merza u Subotici 

 
Spomendan bl. Ivana Merza svečano je 10. svibnja proslavljen u subotičkoj župi sv. 

Roka misnim slavljem koje je predvodio domaći župnik preč. Andrija Anišić. U propovijedi je 
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župnik Anišić u kratkim crtama vjernike podsjetio na životni put i djelo bl. Ivana Merza, 

posebno osvijetlivši njegov apostolat. Istaknuo je kako se ponekad pogrešno misli da je 

apostolat stvar svećenika, redovnika i redovnica, nadodavši kako je apostolat Kristovih vjernika 

laika također važan i može biti dragocjen, što je očito iz primjera bl. Ivana Merza. Preč. Anišić 

posebno je potaknuo odrasle vjernike da na svojim radnim mjestima budu svjedoci vjere, ali i 

apostoli koji će pomoći ljudima upoznati Krista i način života po njegovu evanđelju koji ih 

može istinski usrećiti. Pozvao je potom i mlade da slijede svog zaštitnika bl. Merza, da budu 

angažirani u Crkvi i tako dadu svoj doprinos u širenju Kristova kraljevstva na zemlji te da među 

svojim vršnjacima djeluju apostolski i pomognu doći do Krista onima koji traže smisao života, 

a napose onima koje zahvatilo zlo droge, alkohola i nemorala, kako bi se otrgnuli tomu zlu i 

kako bi živjeli u slobodi djece Božje. 

 

 

Zagreb, 10. svibnja 2006. 

Humanitarni judo turnir “Bl. Ivan Merz“ u Zagrebu 

 
Osnovna škola Dr. Ivan Merz u Zagrebu četvrtu godinu zaredom bila je domaćin 

Otvorenog humanitarnog memorijalnog judo turnira bl. dr. Ivan Merz u organizaciji Judo kluba 

Novi Zagreb na kojem su sudjelovali osnovnoškolci iz Zagreba i Zagrebačke županije. 

Natjecanje je organizirano povodom Dana škole i obilježavanja godišnjice smrti bl. Ivana 

Merza. Momčadsko-ekipno natjecanje, koje se održalo u subotu, 6. svibnja, započelo je 

kontrolom težine u ranim jutranjim satima, a završeno 

dodjelom pehara za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto 

dok su posebna priznanja dodijeljena najboljima po 

uzrasnim godištima. Svaki je klub imao po tri sastava sa 

po pet i više predstavnika, a nastupilo je 115 

natjecatelja/ki. Turnir je imao i humanitarni karakter te 

je organizator prvoplasiranoj ekipi za člana slabijeg 

socijalnog statusa uručio odjeću za judo tzv. kimona. 

Tajnik judo kluba Novi Zagreb dipl. ing. Zadravko 

Baršnik na otvaranju susreta podsjetio je na činjenicu da 

zgrada u kojoj se sada nalazi škola, a u kojoj se održava natjecanje, postoji već više od stotinu 

godina i dodao: "Sastali smo se iz našeg Zagreba i naše zagrebačke županije da uveličamo 

našim sportskim susretom i korektnim judo natjecanjem veličinu i humanost sporta koju je 

zagovarao, na početku prošloga stoljeća, poznati humanist, društveni i sportski vizionar, vjernik 

laik bl. dr. Ivan Merz.", naglasio je Baršnik.  

Postulator kauze bl. Ivana Merza o. Božidar Nagy upoznao je okupljene natjecatelje 

zašto škola nosi naziv po bl. Ivanu Merzu: zbog toga što je u toj zgradi koja je prije bila bolnica, 

Ivan Merz proveo posljednja dva tjedna svoga života. "Išao je na operaciju i nakon operacije 

koja nije dobro uspjela prešao je iz ove zgrade u vječni život.", rekao je o. Nagy i dodao kako 

je bl. Ivan Merz bio veliki odgojitelj hrvatske mladeži. "Sam se bavio sportom, ali je i 

organizirao mladež u tadašnjoj Orlovskoj organizaciji u kojoj su se bavili sportom. Također je 

pisao članke o značenju sporta.", istakuo je o. Nagy. Podsjetio je kako je prošle godine na Sinodi 

biskupa bl. Ivan Merz kao jedini predstavnik hrvatskih duhovnih velikana uvršten među 18 

najvećih svetaca Katoličke crkve kao uzor štovanja Euharistije. "To je veliko priznanje njegove 

svetosti, priznanje hrvatskom narodu, ali i poticaj svima nama da ga što bolje upoznamo i 

slijedimo njegove ideje i njegov primjer.", istaknuo je o. Nagy te zaželio svima da budu 

pobjednici turnira.  
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Zagreb, 10. svibnja 2006. 

Novi životopis Ivana Merza iz pera talijanskog pisca G. Matteia 

 
Danas, na blagdan bl. Ivana Merza, na dan kad se je prije 78 godina ovaj uzoriti vjernik 

laik preselio k nebeskom Ocu, izdavačka kuća Verbum je predstavila svoj najnoviji naslov 

"ŽIVOT ZA IDEALE" autora Giampaola Matteia.  

Knjiga približava čitatelju život i lik Ivana Merza (1896.-1928.), poznatoga hrvatskog 

intelektualca, kulturnog djelatnika, profesora i zauzeta katoličkog vjernika laika.  

Prigodom njegova proglašenja blaženim, u Banjoj Luci 22. lipnja 2003. godine, papa Ivan 

Pavao II. rekao je: "Ime Ivana Merza za čitav jedan naraštaj mladih katolika značilo je program 

života i djelovanja. Ono to mora biti i danas!" U tome zasigurno može pomoći i ova vrlo 

informativna i pregledna knjiga.  

Autor, novinar vatikanskog lista L'Osservatore Romano, prati Merzov životni put kroz 

burne povijesne događaje s početka 20. stoljeća, analizirajući kako su oni utjecali na Merza, ali 

vrednujući ih u sveukupnoj novijoj povijesti. U takvom svijetu oblikovao se lik koji svojim, 

premda naoko tek običnim pobožnim životom, ostavlja neizbrisiv pečat u svom vremenu.  

Autor se dotiče i mukotrpnog položaja Crkve u BiH, osobito u Banjoj Luci, te njezine 

ustrajne borbe oko svjedočenja Krista i opstojnosti Hrvata na tim prostorima. Tu su i brojna 

svjedočanstva uglednih imena Crkve i društva u Hrvata koja svjedoče o veličini osobe i duha 

mladoga katoličkog laika Ivana Merza.  

 

 

Karaševo-Rumunjska, 10. svibnja 2006. 

Prvi put proslavljen blagdan bl. Merza u Rumunjskoj 

 
Blagdan bl. Ivana Merza 10. svibnja po prvi puta svečano su proslavili također i Hrvati 

u Karaševu u Rumunjskoj. Svečano koncelebrirano euharistijsko slavlje u tamošnjoj župnoj 

crkvi Blažene Djevice Marije predvodio je hrvatski 

isusovac o. Ivan Cindori koji je za tu prigodu došao iz 

Beograda zajedno s isusovcem ocem Ivanom Vinkovim. 

Misno slavlje svojim bogatim programom u čast Blaženika 

uzveličali su članovi Centra za djecu i mladež "Blaženi Ivan 

Merz" iz Karaševa. Tako su na početku sv. mise izveli 

prigodni recital "Blaženi čista srca" uz prigodnu recitaciju 

u spomen blaženiku - Ivanu Merzu, od Marije Špoljar -

Barundić. Već prije su djeca i mladež Karaševa, kao 

članovi centra "Blaženi Ivan Merz", odabrali bl. Ivana za svoga nebeskog zaštitnika u čije su se 

zagovore preporučali u molitvi vjernika za vrijeme sv. mise. Tako su molili da ostanu uvijek 

vjerni kršćanskom pozivu na svetost, postanu živi izvor s vrela krsne vode te budu vjerni 

sljedbenici blaženoga Ivana. Za što bolje sudjelovanje u liturgijskom slavlju u crkvi je bio 

postavljeno platno na kojemu se moglo bolje upoznati život bl. Ivana; tu je bila njegova kratka 

biografija i nekoliko misli koje je bl. Ivan izrekao o vjeri, pričesti i smislu života. Nakon 

euharistijskog slavlja uslijedilo je prijateljsko druženje uz domjenak.  

Posebno zaslužan za promicanje štovanja bl. Ivana među Hrvatima u Karaševu 

jest  profesor, g. Petar Hategan koji radi u mjesnoj hrvatskoj školi i aktivan je i u župskoj 

zajednici, na čiju inicijativu je centar za mlade u župi i dobio ime po bl. Ivanu Merzu. 
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Zagreb, 10. svibnja 2006. 

Na internetu dostupni svi objavljeni tekstovi  

Bl. Ivana Merza 

 
Za treći blagdan bl. Ivana Merza koji je proslavljen 10. svibnja Postulatura za njegovu 

kanonizaciju postavila je na njegovu web stranicu sve tekstove koje je Blaženik objavio tijekom 

svoga života u raznim časopisima i publikacijama. Nakon liturgijskih tekstova sada je cijeli 

književni opus što ga je bl. Ivan Merz za života objavio u tisku prikupljen na jednom mjestu i 

dostupan široj javnosti. Riječ je o člancima, esejima, studijama kao i o posebnim publikacijama 

u obliku brošura i manjih knjižica. Njegovi štovatelji i svi ostali zainteresirani imaju sada brz i 

jednostavan pristup i mogu lagano upoznavati bogatstvo misli i ideja bl. Ivana. Tekstovi bl. 

Merza svrstani su prema tematici u nekoliko skupina. Osim liturgijske skupine koja je po broju 

tekstova najveća, slijede ove teme: književna kritika, katoličke organizacija, Katolička akcija, 

Papa-Rim,  Lurd, kršćanski moral, tjelovježba, razno. Ukupno ima 180 bibliografskih jedinica 

na preko 1300 stranica teksta. Ovaj objavljeni dio tekstova bl. Ivana Merza jest u stvari samo 

manji dio njegove pisane ostavštine. Veći dio još je u rukopisu i uskoro će i on biti dostupan na 

njegov web stranici.  

Čitajući njegove tekstove divimo se širini duha bl. Ivana, njegovoj svestranosti i 

apostolskom nastojanju da kršćanskim načelima, služeći se riječju i perom, prožme javni život. 

Tekstovi bl. Ivana mogu poslužiti svima, napose studentima i istraživačima da dalje analiziraju, 

sistematiziraju i produbljuju misao bl. Ivana i tako pridonose što boljem poznavanju njegova 

svetačkog lika. Tekstovi bl. Ivana Merza nalaze se na ovoj adresi: 

http://ivanmerz.hr/staro/sabrana-djela/bibliografija.htm 

 

 

Kaštela – Split, 15. svibnja 2006. 

Dani bl. Ivana Merza u Kaštelima 

 
Od 7. do 14. svibnja ove su godine prigodom blagdana bl. Ivana Merza u Kaštelima u 

organizaciji Udruge mladih "Bl. Ivan Merz" te župa Kaštel Novi i Kaštel Štafilić održani "Dani 

bl. Ivana Merza". Pokrovitelji proslave bili su Ured za mlade Splitsko-makarske nadbiskupije, 

grad Kaštela, i Postulatura bl. Ivana Merza.  Sedmodnevni 

program počeo je trodnevnicom u čast bl. Ivana. Vrhunac je 

bila proslava samog blagdana bl. Ivana Merza 10. svibnja, za 

koji su predstavnici udruge doputovali u Zagreb na središnje 

euharistijsko slavlje dok su ostali mladi iz udruge blagdan 

proslavili u župi Kaštel Novi. Drugi dio programa bio je 

obilježen društvenim događanjima  u okviru kojega je održan 

Treći ministrantski nogometni kup „IVAN MERZ“. 

Svečanim koncertom koji je održan u nedjelju 14. 

svibnja završena je proslava „Dana Ivana Merza“. Bio je to treći po redu svečani koncert u čast 

bl. Ivana Merza u Kaštelima koji je ovaj puta održan u prepunoj dvorani pastoralnog centra sv. 

Lucije u Kaštel Štafiliću. Nastupilo je dvanaest vokalno instrumentalnih sastava i klapa iz 

Splita, Vranjica i Kaštela.  

U ime grada Kaštela svim prisutnima se obratio gradonačelnik g. Ivan Udovičić, a u ime 

Postulature g. Cvitko Maleš koji su pozdravili prisutne goste. Među ostalima koncertu su 

nazočili povjerenik za mlade Splitsko-makarske nadbiskupije don Alojzije Čondić te vikar za 

duhovna zvanja don Jure Vrdoljak. U ime Katoličke udruge „Blaženi Ivan Merz“ čijih je 

http://ivanmerz.hr/staro/sabrana-djela/bibliografija.htm
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dvadesetak članova stiglo iz Bosne i Hercegovine s par prigodnih riječi obratio se i don Ivan 

Vrdoljak.  

Na koncertu su sudjelovali VIS Abba, VIS Rafael, VIS Signum, VIS Simbol, VIS Ivan 

Merz, VIS Benedictus, VIS Zvuci Bijaća te klapa Kampaneli iz Kaštela, klapa Ješka iz Splita, 

klapa Tamarin te vokalni sastav Hurania iz Vranjica. Uz njih je sudjelovao i dječji zbor župe 

sv. Petra ap. iz Kaštel Novoga. Program koji je trajao gotovo dva sata vodila je profesorica 

književnosti Lucija Zoko. 

Time je po treći puta nakon beatifikacije svečano proslavljen blagdan našeg prvog 

hrvatskog blaženika laika u Kaštelima u organizaciji Udruge mladih Bl. Ivan Merz. 

 

 

Zagreb, 18. svibnja 2006. 

Tjednik Arena o bl. Ivanu Merzu 

 
U povodu blagdana bl. Ivana Merza, tjednik "Arena" u broju 2370. od 18. svibnja 2006. 

godine donosi opširnu reportažu na šest stranica (34 - 41) o bl. Ivanu i procesu za njegovu 

kanonizaciju. Na naslovnoj stranici Arena je svakom čitatelju poklonila i sličicu bl. Ivana Merza 

uz najavu: „Bl. Ivan Merz čudesno spašava tisuće Hrvata. Darujemo vam sličicu s molitvom 

Ivana Pavla II.“  

U svojoj izjavi za "Arenu" o. Nagy,  koji kao postulator već 33 godine uspješno vodi 

proces bl. Merza, detaljno pripovijeda kako je tekao proces beatifikacije Ivana Merza od 1958. 

godine, kada ga je pokrenuo zagrebački nadbiskup Franjo Šeper. Sam kardinal Šeper izrekao je 

još 1970.g. svoj dojam o svetosti bl. Merza: "U životu sam susreo 

samo dvije osobe koje su samom svojom pojavom djelovale na 

poseban način i stvarale oko sebe kao neku nadnaravnu atmosferu. 

Jedan od te dvojice bio je dr. Ivan Merz." Biografija o prvom 

blaženiku – laiku, intelektualcu, koji se školovao u europskim 

gradovima Beču, Parizu, Zagrebu kao i o njegovu apostolskom 

djelovanju među mladima zauzima posebnu stranicu ove opširne 

reportaže.  

U reportaži se potom ističe koje je sve uvjete bilo potrebno 

ispuniti da bi dr. Ivan Merz, vjernik-laik svetoga života, bio proglašen 

blaženim. Prvo je pri Kongregaciji za kauze svetaca u Vatikanu 

trebalo dokazati da je bl. Merz posjedovao i vršio kršćanske 

kreposti  u herojskom stupnju. A potom je trebalo predstaviti jedno čudesno ozdravljenje koje 

je doživjela na kraju molitve devetnice Anica Ercegović, a potvrdili su liječnici kao znanstveno 

neobjašnjivo. Nakon ispunjenih ovih uvjeta i proglašenja dekreta o herojskim krepostima i 

čudu, papa Ivan Pavao II. 22. lipnja 2003. proglasio je u Banjoj Luci Ivana Merza blaženim. 

No to je tek pola prijeđenoga puta jer da bi bl. Ivan Merz bio proglašen svetim, potrebno je da 

ga narod bolje upozna i štuje, te mu se moli i izmoli još jedno čudo potrebno za kanonizaciju.  

Na stranicama "Arene" izneseno je nekoliko zahvala za čudesna uslišanja po zagovoru bl. Ivana. 

I sam Postulator ističe kako je osobno doživio dosta nadnaravnih stvari povezanih s Merzom, 

primjerice prilikom prijenosa njegova tijela s Mirogoja u Baziliku Srca Isusova. Studenti i 

mladi, obraćaju se Merzu kao svom zaštitniku, u polaganju ispita, a Blaženikov zagovor 

posebno je djelotvoran u traženju posla.  

Da je Ivan Merz svojim životom i djelom zamijećen i u središtu Katoličke crkve 

dokazuje i činjenica da je prošle godine na Sinodi biskupa uvršten među 18 najvećih svetaca 

štovatelja Euharistije, što je velika stvar za Crkvu u Hrvatskoj;  a i sam papa Benedikt XVI. 

izjavio je kako je proučio život bl. Merza te mu se rado i sam moli.  
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Kaštel Novi, 1. lipnja 2006. 

Novi broj časopisa »Krug« udruge «Bl. Ivan Merz» 

 
»Krug«, list katoličke udruge mladih »Bl. Ivan Merz« iz Kaštela, što ga izdaje zajednica 

mladih Sv. Petra apostola iz Kaštel Novog, u svom novom broju donosi mnoštvo zanimljivih 

tema. Časopis izlazi jednom godišnje obično pri kraju godine o Božiću i donosi prikaz raznih 

aktivnosti što ih je udruga imala tijekom protekle godine.  

Već na samim koricama lista čitatelji se mogu detaljnije upoznati sa životopisom 

kardinala Josipa Ratzingera, koji je u travnju 2005. godine preuzeo kormilo Katoličke crkve 

kao papa Benedikt XVI. U rubrici Vijesti iz Udruge dano je izvješće o radu Udruge kroz 

proteklu godinu, iz kojega se može izdvojiti: Papafest 2005., Škola animatora u Vepricu, IX. 

župno-školska vjeronaučna olimpijada, otkrivanje biste bl. Ivana Merza u Kaštel Gomilici, prva 

ministrantska malonogometna liga Trogir – Kaštela – Solin itd.  

Rubrika Događanja donosi presjek zbivanja vezanih uz obljetnice u čast bl. Ivanu 

Merzu. Treba istaknuti svibanjski koncert održan u okviru proslave »Dani bl. Ivana Merza«, na 

kojemu su nastupile brojne vokalno – instrumentalne skupine iz Kaštela i okolice. U sklopu 

kaštelanskoga kulturnog ljeta u srpnju je održana i večer duhovnih šansona, na kojoj su nastupili 

glazbeni sastavi mladih iz Kaštela: VIS »Simbol«, »Ivan Merz«, »Benedictus« i »Signum«.  

Postulator o. Božidar Nagy izvijestio je o najvažnijim zbivanjima vezanima uz 

Blaženika. Među najvažnijma ističe se sinoda biskupa u Rimu, održana u listopadu, na kojoj je 

bl. Ivan Merz uvršten među 18 najvećih svetaca Katoličke crkve koji su se odlikovali u štovanju 

Euharistije. Također je naglasio kako se u Francuskoj sve više širi njegovo štovanje, što je 

potvrđeno i posjetom Zagrebu i Banjoj Luci profesora Thomasa Gueydiera, koji je zaslužan za 

objavljivanje Merzove doktorske disertacije u Parizu, a sam će pisati svoju doktorsku 

disertaciju na tu temu.  

Potom se tu nalazi opširna reportaža o Svjetskome susretu mladih u Kölnu. Osim 

prigodnih razmišljanja vezanih uz božićno otajstvo, na stranicama »Kruga« nalaze se brojne 

teme zanimljivih naslova, gdje svatko može pronaći nešto za sebe: Karizmatski pokreti, Na 

tržnici novih religioznosti, Ljubav na daljinu, Potpuno slobodan, Kome još trebaju horoskopi, 

Rock glazba u liturgiji, Mediji kao posrednica istine, Mladenačka svježina Crkve…  

Udruga mladih »Bl. Ivan Merz« prva je udruga koja je odgovorila na Papin poziv iz 

Banja Luke da bl. Ivan Merz bude njihov uzor mladima, te njihov »program života i 

djelovanja«. Zajednica štovatelja bl. Ivana Merza djeluje od drugog pohoda Svetoga 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.  

 

 

Zagreb, 3. lipnja 2006. 

Literarna nagrada „Bl. Ivan Merz“ za učenike katoličkih gimnazija 

 
Nadbiskupska klasična gimnazija u Zagrebu pokrenula je pretprošle godine natječaj 

među katoličkim gimnazijama po Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini za literarnu nagradu «Bl. 

Ivan Merz» u spomen na hrvatskog Blaženika, svoga bivšega profesora francuskog jezika 

kojega se i sada Nadbiskupska gimnazija na Šalati s ponosom sjeća. I ove godine na Otvorenom 

danu Nadbiskupske klasične gimnazije koji je održan 12. svibnja učenici katoličkih škola u 

Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini imali su mogućnost  pokazati svoje vjerske poglede na svijet 

kroz svoje tekstove. Nagrada «Bl. Ivan Merz»  u iznosu od 1000 kn dodjeljuje se najboljemu 

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

godine tema natjecanja bila "I ja želim svjedočiti istinu", a nagradu „Bl. Ivan Merz“ dobila je 
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Martina Besek iz Nadbiskupske Klasične gimnazije u Zagrebu. Drugoplasirani je mladi, 

daroviti učenik prvog razreda gimnazije Ivan Mužić iz Nadbiskupske klasične gimnazije «Don 

Frane Bulić» iz Splita. Trećeplasirana je Katarina Novak iz Pazinskog kolegija - klasična 

gimnazija.  

 

 

Bjelovar – Banja Luka, 4. lipnja 2006.  

Hodočašće iz Bjelovara u Banja Luku u spomen Bl. Ivana Merza 

 
U organizaciji Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika iz Bjelovara, na čelu 

sa predsjednicom Društva gđom Đurđom Haić, organizirano je na Duhove, 4. lipnja 2006. g., 

hodočašće Bjelovaraca s tri puna autobusa u središte banjolučke biskupije. Među bjelovarskim 

hodočasnicima bilo je dosta vjernika koji su prognani iz 

župa Banjolučke biskupije tijekom nedavnog rata. Nakon 

prikaza povijesti banjalučke biskupije i same katedrale na 

početku sv. Mise biskup Komarica je u prigodnoj homiliji, 

tumačeći svetopisamske odlomke svetkovine Duhova. 

Biskup je pohvalio angažirani rad katoličke Udruge 

prosvjetnih djelatnika iz Bjelovara istaknuvši da je prijeko 

potrebno u Crkvi i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini 

podržati i još više ažurirati angažirani laički apostolat. 

Nakon mise hodočasnici su se zadržali u katedrali na prezentaciji lika i  djela bl. Ivana Merza. 

Zajedno s biskupom Komaricom imali su pobožnost u kapeli bl. Ivana Merza  pred njegovim 

relikvijama, pred kojima je molio i blagopokojni papa Sluga Božji Ivan Pavao II. Vjernici Banja 

Luke jako su ponosni što je u njihovu  gradu rođen bl. Ivan Merz, a njegovu kapelu koja se 

nalazi u sklopu katedrale, pohode čak i mnogi nekatolici. Biskup Komarica posvjedočio je da 

se njegovim zagovorom događaju mnoga čudesna uslišanja. Blaženi Ivan Merz ujedno je i uzor 

i zaštitnik udruge Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika pa su članovi Ogranka 

iz Bjelovara bili naročito       sretni što se mogu pokloniti pred moćima blaženika čiji laički 

katolički angažman u prosvjetnoj djelatnosti nastoje i sami naslijedovati. Predstavnici Udruge 

su biskupu uručili prigodne poklone i obećali da će, zajedno s gradonačelnicom Bjelovara gđom 

Đurđom Adlešić, potaknuti domaća poduzeća da i materijalno pomognu socijalne i prosvjetno-

odgojne projekte  Banjolučke biskupije. Hodočasnici su zatim pohodili i svetište sv. Male 

Terezije u banjolučkom  predgrađu Presnače i mjesto mučeničke smrti župnika Filipa Lukende 

i redovnice s. Cecilije Grgić. Banjalučka biskupija drži 

svojevrstan rekord među svim biskupijama u hrvatskom 

narodu jer je u dva prošla rata doživjela teška stradanja. 

U  Drugom svjetskom ratu nestala je oko trećina biskupije: 

ubijeno je više od 10 000 vjernika i više od 25 svećenika i 

redovnika. Nedavnim ratom na  području BiH planski je 

uništeno oko dvije trećine biskupije, iako na tom području 

nije bilo nikakvih ratnih sukoba. Tako su 6 svećenika, te 

jedan redovnik i jedna redovnica dali za svoje bližnje najviše što su mogli i imali-svoje 

živote.          

Nakon Presnača hodočasnici su posjetili samostan otaca trapista „Marija Zvijezda“ a svoje su 

hodočašće završili na Petrićevcu, na mjestu gdje je Papa Ivana Pavao II. 22. lipnja 2003. god. 

proglasio Ivana Merza blaženim. Tamo ih je srdačno pozdravio župnik fra Josip Božić koji je 

također svjedočio o teškim vremenima progona Hrvata u ovoj biskupiji.  Na svim tim mjestima 

domaći svećenici su hodočasnicima pružili  gostoprimstvo i potrebne informacije o životu 
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katolika u BiH, koji su  snagu za preživljavanje u ekstremno teškim povijesnim 

vjetrometinama  uvijek crpili na vjeri u Boga. I nakon svih teškoća, nakon mnoštva srušenih 

crkvi i prolivene krvi mnogih mučenika, naša subraća u banjalučkom kraju svoju ljubav prema 

Kristu svjedoče svojim govorom oproštenja i molitvom za svoje progonitelje.  Prepuni dojmova 

i vidno zadovoljni hodočasnici su se pred večer oprostili  od biskupa Franje Komarice i 

njegovih prvih suradnika. Zajedništvo koje je taj dan spojilo Bjelovar i Banja Luku sigurno će 

rasti kroz nove skore susrete i inicijative što su jedni drugima na rastanku obećali i povjerili. 

        HKDPD Bjelovar  

 

 

Zagreb, 14. lipnja 2006. 

Zorka Miletić - Pjesnikinja blaženog Ivana Merza 

 
U Zagrebu je 14. lipnja 2006. u 83. godini života umrla Zorka Miletić, članica Zajednice 

Suradnica Krista Kralja, prvog svjetovnog instituta u Hrvatskoj. Rođena je 4. kolovoza 1923. 

godine u Stankovcima. Osnovnu školu pohađala je u Stankovcima 

a gimnaziju u Zagrebu. Bila je službenica u pošti u Zagrebu gdje je 

živjela do smrti 14. lipnja 2006. Pokopana je u Stankovcima 17. 

lipnja. Otišla je k Ocu u srijedu, na dan svetoga Josipa kojega je 

veoma voljela, molila mu se i sve svoje potrebe njemu povjeravala. 

U sobi i hodniku imala je na zidu sliku svetoga Josipa. Bila je vrlo 

duhovna osoba – Bog joj je bio na prvom mjestu i u Njegovom 

svjetlu gledala je sve događaje i stvari. Bila je i pjesnikinja. 

Spjevala je mnoge pjesme. Od svih pjesnika koji su pisali pjesme u 

čast bl. Ivana Merza, Zorka ih je napisala najviše. Sve su objavljene na Internetu na web stranici 

bl. Ivana Merza u direktoriju Pjesme i recitali.  

Tko je živio u njenoj blizini može posvjedočiti o njenoj velikodušnosti – nitko iz njene 

kuće ne bi otišao a da ga nije nečim darovala. Kolike je knjige darovala, časopise bi kupovala 

pa darovala, članke iz časopisa koji su se njoj sviđali kopirala bi i davala prijateljima… A da se 

ne govori o lijepim mislima i riječima (sve što bi pročitala – a puno je čitala, znala je lijepo 

ispripovjediti – milina je bilo slušati ju) i savjetima koje je davala ako ju je tko tražio. Sve je 

bilo prožeto duhom Božjim. Imala je posebno osjećaj za maloga čovjeka i čovjeka koji trpi, 

čovjeka siromaha… Ovdje donosimo jednu od brojnih njezinih pjesama koje je napisala u čast 

bl. Ivana Merza i to mnogo prije njegove beatifikacije:  

 

SVJETIONIK 

- Ivanu  Merzu - 

Čitajuć ti dnevnik 

duša se odmara 

kao sa starim prijateljem 

kad se razgovara. 

Hvala – Dobrom Nebu – 

Koje nam te dade 

Svjetionik postao si 

Posebno za mlade. 

I – Put k Suncu – pokazuješ 

Osvjetljavaš stazu, 

Dok živimo – tragajući 

Ovdje – u prolazu… 

 

Zagreb, 3.II.1996. 
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Zagreb, 15. lipnja 2006. 

Tijelovo u Corpus Domini u znaku bl. Ivana Merza 

 
Svetkovina Tijelova, četvrtak 15. lipnja, na poseban je način ove godine proslavljena u 

kapeli Corpus Domini na Trešnjevci u Zagrebu. Svetkovini je 

prethodila trodnevnica koju je na poziv upravitelja kapele vlč. 

Pavla Crnjca vodio postulator kauze bl. Ivana Merza, o. 

Božidar Nagy. Kroz sva tri dana trodnevnice po želji 

upravitelja kapele vjernicima je bio predstavljen lik bl. Ivana 

kao uzora štovanja Euharistije. Tako je njegov primjer 

pomogao da su kroz trodnevnicu vjernici mogli dublje 

upoznati euharistijsko otajstvo. Postulator je prikazao deset 

vidova Euharistije, a to su: Euharistija kao okupljanje, 

navještaj riječi Božje, zahvalnica, žrtva, savez, Kristova tjelesna nazočnost, oslobođenje, 

prisutnost Duha Svetoga i poslanje. Svi ovi vidovi ilustrirani su primjerom euharistijskog života 

bl. Ivana Merza. Na sam dan Tijelova održana je svečana sv. Misa u večernjim satima te je 

vjernicima još jednom bio prikazan svetački lik Blaženika i njegova poruka našem vremenu. 

Nakon sv. Mise vjernici su odali čašćenje relikvijama bl. Ivana koje su sva ova četiri dana bile 

izložene u kapeli Corpus Domini.  

Uz kapelu nalazi se samostan sestara Pohoda Marijina koje opslužuju kapelu, a sestre 

su došle 1947. godine na poziv biskupa Josipa Lacha. Kapelu Corpus Domini podiglo je 

Društvo sveudiljnog klanjanja još 1940. godine na spomen 1300-te 

godišnjice veza Hrvata i Svete Stolice. Ulogu i poslanje kapele na 

poseban je način preporučivao bl. Kardinal Alojzije Stepinac koji je 

nekoliko puta dolazio u kapelu na molitvu i klanjanje. U ovoj kapeli 

Presveti sakramenat Euharistije je svakodnevno izložen na klanjanje 

cijeli dan, tj. ujutro od 7 sati do 17 sati, a uoči svakog Prvoga petka 

organizira se cijelonoćno klanjanje. Ova je kapela jedino mjesto u 

Zagrebu gdje vjernici preko cijelog dana mogu doći i provesti vrijeme 

u molitvi i adoraciji. Prisutnost bl. Ivana Merza i njegova primjera na 

ovogodišnjoj proslavi blagdana Tijelova u ovoj kapeli još će više 

pridonijeti njezinu poslanju kao mjestu intenzivne euharistijske 

pobožnosti, čega je veliki uzor bio naš blaženi Ivan. On je, kao što je nekoliko puta istaknuto 

tih dana, upravo zbog svoga uzornoga euharistijskog života i apostolata uvršten prošle godine 

na Sinodi biskupa u Rimu među 18 najvećih svetaca katoličke Crkve kao uzora štovanja 

Euharistije. 
 

 

Đurđevac, 18. lipnja 2006. 

Vlč. Stanislav Rajtar, posljednji živući učenik bl. Ivana Merza  

proslavio 70 godina svećeništva 

 
U zajedništvu sa đurđevačkim župnikom vlč. Izidorom Ferekom i svećenicima koji su 

proteklih godina djelovali u župi Sv. Jurja u Đurđevcu u nedjelju 18. lipnja misom zahvalnicom 

prečasni Stanislav Rajtar proslavio je 70 godina svećeništva, 50 godina života i rada u ovoj župi 

te 94 godine života.  

Tim povodom Sveti Otac Benedikt XVI. svećeniku Stanislavu Rajtaru uputio je posebnu 

čestitku i zahvalnost „za velikodušno i dugo služenje Crkvi“ te poseban apostolski blagoslov, 

a varaždinski biskup mons. Marko Culej prečasnog Stanka odlikovao je zlatnom medaljom 
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Biskupije. 'Svećeništvo prečasnog Stanislava Rajtara obilježeno je tihim, predanim i vjernim 

služenjem Bogu i hrvatskom narodu', rekao je u ime biskupa Culeja mons. Antun Perčić, 

kancelar Varaždinske biskupije. 

Stanislav Rajtar rođen je 1912. godine u Cerju kod Vrbovca. Jedini je živući učenik bl. 

Ivana Merza koji mu je predavao francuski jezik za vrijeme pohađanja Nadbiskupske klasične 

gimnazije na zagrebačkoj Šalati. Bilo je to šk. god. 1927./1928. Preč. 

Rajtar je tada bio u trećem razredu gimnazije (danas 7. razr. o.š.). 

Preč. Rajtar sjeća se posljednjih dana bl. Merza kao profesora: «Prije 

nego je prof. Merz otišao u bolnicu dao nam je domaću zadaću o 

temi \'kršćanska krepost\' i rekao je da će ih pregledati i ocijeniti kad 

se vrati iz bolnice. Zadaće smo napisali, međutim naš se profesor nije 

vratio iz bolnice, a zadaće su ostale neocijenjene!»  

Godine 1936. za svećenika ga je zaredio bl. Alojzije Stepinac. Do 

umirovljenja 1989. godine povjerene su mu službe župnika i katehete 

u više župa; od Marije Bistrice preko Zagreba, Krapine, Dugog Sela 

do Đurđevca. Zbog vjernog i uzornog svećeništva 1982. godine 

imenovan je počasnim kanonikom Prvostolnog kaptola zagrebačkog, a osim što je župi osigurao 

zgradu za župni ured, u pastoral je doveo sestre Milosrdnice. Iako u mirovini, preč. Stanko već 

17 godina vjerno pomaže u župnom pastoralu. Stoga današnji župnik vlč. Izidor Ferek s 

ponosom ističe kako u osobi preč. Stanka ima „najvernijeg kapelana u Biskupiji“.  

'Svojim uzornim svećeništvom preč. Rajtar dao mi je divan primjer revnosti služenja', 

rekao je u propovijedi na misi zahvalnici vlč. Josip Golubić, današnji zagrebački župnik u 

Utrinama, a nekadašnji đurđevački kapelan. Govoreći o liku svećenika, pastira i navjestitelja, 

vlč. Golubić istaknuo je dva oslonca ovoga poziva, vjeru i molitvu. 'Po vjeri i molitvi svećenik 

će razumijeti Boga i čovjeka. Svećenik je pozvan biti radostan, vedar i neumoran navjestitelj, 

zanesen i opijen Kristovom radošću, zaljubljen u Krista, Njegovu Crkvi i narod kojem je 

poslan', zaključio je propovjednik. 

'Božja milost me poživjela da mogu 70 godina vršiti Njegovu službu. Od djetinjstva mi 

je dao tu milost da boravim u domu Gospodnjem sve dane svoga života', zaključio je na misi 

zahvalnici svećenik Stanislav Rajtar.  

 

 

Glamoč, 20. lipnja 2006. 

Otvorenje kluba «Blaženi Ivan Merz» u Glamoču 

 
Na području banjalučke biskupije 10. svibnja 2005. osnovana je Katolička udruga 

«Blaženi Ivan Merz» (KUBIM). U sklopu Udruge osnovane su četiri podružnice, a jedna od 

njih je u Glamoču. Naša podružnica osnovana je 26. listopada 2005. godine. Trenutno broji 27 

članova uglavnom mladih. Na poticaj župnika rodila se ideja o osposobljavanju prostora u 

kojem bi se mogli okupljati članovi podružnice i svi ostali mladi Glamoča. Ideju je podržalo 

HKD Napredak dajući nam na korištenje vrijednu tehničku opremu. Velikom angažiranošću 

naših mladih članova i suradnjom sa župnikom radovi su nakon pet mjeseci uspješno privedeni 

kraju.           
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Svečano otvorenje bilo je 10. lipnja 2006. Ponosni smo i sretni što su našem slavlju 

nazočili dragi nam prijatelji i dobročinitelji bez  kojih ne bi uspjeli: HKD Napredak, ministar 

znanosti, kulture i športa HB županije gospodin Marin Ivić, Internacionalna Misija Bez 

Granica, Udruga dragovoljaca i veterana, HKDU, Glavno vijeće KUBIM-a. Svečanosti 

otvorenja prethodio je malonogometni turnir na kojem su 

sudjelovale uz domaće i ekipe iz župa Bila, Lištani i 

Odžak-Ćaić. Misno slavlje i posvetu prostora predvodio je 

duhovni asistent KUBIM-a fra Josip Božić. Održan je i 

prigodni kulturno – zabavni program. Goste su pozdravili 

domaćini župnik vlč. Adolf Višaticki i pročelnica Klara 

Zolota, a s par riječi nazočne je pozdravila i predsjednica 

KUBIM-a Marija Jurković. Pjesmom su svoj prilog dala 

djeca vrtića i dječjeg zbora iz Glamoča kao i Folklorno 

društvo «Fra Mijo Čuić» iz Bukovice. Druženje je nastavljeno domjenkom gdje su se okupili 

naši prijatelji, dobročinitelji, članovi i sugrađani. Naša podružnica sastaje se jednom mjesečno. 

Na sastancima razgovaramo o životu bl. Ivana Merza, čitamo njegove knjige, organiziramo 

druženja mladih u našoj župi.  

Klara Zolota  

 

 

Banja Luka, 22. lipnja 2006. 

Treća obljetnica beatifikacije Ivana Merza proslavljena u Banjoj Luci 

 
Prigodom treće obljetnice pohoda pape Ivana Pavla II. Banjoj Luci i proglašenja 

blaženim Ivana Merza, u četvrtak 22. lipnja u banjolučkoj katedrali večernju koncelebriranu 

misu predvodio je biskup Franjo Komarica. Podsjetivši nazočne vjernike da je već 17. lipnja 

slavljena svečana koncelebrirana misa na Petrićevcu i obilježen Dan mladih Banjolučke 

biskupije, biskup Komarica pozvao je na molitvu zahvalnicu za Papu i Crkvu. U prigodnoj 

homiliji mons. Komarica istaknuo je dokazanu trajnu brigu Svete Stolice za katolike u 

Banjolučkoj biskupiji i cijeloj BiH, a posebno je istaknuo zalaganje nezaboravnoga 

blagopokojnoga pape sluge Božjega Ivana Pavla II. On je mnogo puta upućivao i utješne i 

poticajne riječi domaćim katolicima da ne klonu duhom jer su i Papa i Crkva s njima. Biskup 

Komarica je još istaknuo: "Darujući nam u našem gradu za blaženika Crkve našeg domaćeg 

sina Ivana Merza želio nas je uputiti na ispravnost življenja u tijesnoj povezanosti s Kristom 

koji jedini može osvijetliti i dati smisao svakom ljudskom životu, pa tako i našem". Spomenuo 

je želju biskupa, još prije godinu dana pismeno upućenu gradskim vlastima Banje Luke, da se 

oduže papi Ivanu Pavlu II. i domaćemu sinu bl. Ivanu Merzu dodjeljivanjem barem imena ulice 

ili trga. Do sada biskupima još nije došao nikakav odgovor gradskih vlasti.  

 

 

Banja Luka, 15. srpnja 2006. 

Na proslavi 125. obljetnice Banjalučke biskupije  

kardinal Bozanić spomenuo bl. Merza 

 
Cijelu proteklu godinu, nazvanu još i 'Svetom godinom' Banjolučke biskupije, 

pripremala se proslava 125. obljetnice uspostave ove biskupije. Unatoč svim radostima koje 

donose ovakva slavlja i obljetnice, ovo obilježavanje ne bi bilo iskreno ako ne bi upozorilo na 

nepravdu koja vapi u nebo. Dramatična povijest ove biskupije samo u posljednjih 60 godina 
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pokazuje da je tijekom II. svjetskog rata i neposredno nakon njega u komunističkom režimu 

nestala jedna trećina župa Banjolučke biskupije, a tijekom nedavnog rata i poraća, tj. u 

posljednjih 15 godina u Bosni i Hercegovini, uništene su dvije trećine. Potrebno je biti postojan 

i ne dati se zastrašiti od nepravde, zla, beznadnih situacija i nevolja svake vrste, jer Gospodin 

je naša snaga koja se očituje u zajedništvu njegova mističnog tijela Crkve, upozorio je još 

jednom banjolučki biskup dr. Franjo Komarica. Tim riječima sažeo je i poruku ovogodišnje 

proslave 125. obljetnice ponovne uspostave te biskupije u sklopu obnove crkvene hijerarhije u 

Bosni i Hercegovini 1881. godine.  

Središnje slavlje počelo je 15. srpnja nastupom zborova Banjolučke biskupije. Svečano 

euharistijsko slavlje predvodio je kardinal Puljić uz sudjelovanje kardinala Bozanića, 

dvanaestorice nad/biskupa i pedesetak svećenika. U propovijedi je kardinal Bozanić naglasio 

neke bitne stvarnosti koje možemo vjerom uočiti iz povijesti Banjolučke biskupije. Prva je da 

kao vjernici povijest Banjolučke biskupije možemo iščitavati kao povijest spasenja, kao 

povijest odnosa Boga i čovjeka, kao povijest odnosa Boga i njegova naroda u određenom 

vremenskom razdoblju, jer čvrsto vjerujemo da Bog vodi kako cjelokupnu ljudsku povijest tako 

i povijest pojedinog naroda i pojedinih osoba. Drugi naglasak propovjednik je stavio na 

zajedništvo unutar Crkve i hrvatskog naroda. Istaknuvši kako su katolici u ovome Gradu i ovoj 

Biskupiji „sol zemlje, (...) svjetlost svijeta“, kardinal Bozanić je u propovijedi potaknuo 

prisutne da ne budu obeshrabreni zbog možda malena i neznatna broja, jer "Bog iz malena i 

neznatna čini veliko i jako". Pritom je upozorio i na primjer njihova sugrađanina blaženoga 

Ivana Merza kojega je blagopokojni papa Ivan Pavao II. 22. lipnja 2003. u Banjoj Luci proglasio 

blaženim te njegovu pouku sažeo u riječi: „Pravednik, posve uronjen u božansku svjetlost, 

postaje svojevrsna baklja, što svijetli i grije“. Njegov je pak život blagopokojni Papa nazvao 

„trkom prema svetosti“, toj „velikoj mjeri“ kršćanskoga života, a sve njegove sunarodnjake 

pozvao je da nakon proživljenih teških trenutaka porade „kako bi se život ponovno u potpunosti 

pokrenuo na svim područjima“.  

 

 

Velehrad-Češka, 16. srpnja 2006. 

Euharistija u životu bl. Ivana Merza na Kongresu esperantista 

 
Na 59. Kongresu Međunarodne organizacije katolika esperantista koji se održavao do 

15. srpnja u češkom gradu Velehradu središnja tema bila je "Euharistija - susret s Isusom 

Kristom". Pretposljednjega dana kongresa, 14. srpnja, predavanje je održala Marija Belošević. 

Ona je u svome izlaganju pod naslovom "Hrvatski sveci i blaženici i euharistija" posebno 

naglasila značenje euharistije u životu dvaju blaženika: kardinala Alojzija Stepinca i Ivana 

Merza. Tako su se nazočni mogli upoznati ne samo s djelovanjem tih dvaju blaženika naših 

dana, već i s njihovim mislima. Sudionicima kongresa također je predstavljen život i djelo 

"creskog Kolbea" franjevca konventualca fra Placida Cortesa, porijeklom s otoka Cresa. 

Euharistijsko slavlje na esperantu u bazilici Uznesenja BDM i svetih apostola Ćirila i Metoda 

14. srpnja predvodio je umirovljeni nadbiskup Karel Otčenašek. 

 

 

Kaštel Novi, 31. srpnja 2006. 

Udruga mladih „Bl. Ivan Merz“ organizirala „Večer duhovne šansone“ 

 
Katolička udruga mladih »Blaženi Ivan Merz« iz Kaštela organizirala je u nedjelju 9. 

srpnja u Kaštel-Novome »Večer duhovne šansone« u okviru Kaštelanskoga ljeta 2006.  
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Svečanost nazvana »Feštom za dušu i tijelo« sastojala se od glazbenoga dijela i igara za 

mlade praćenih zakuskom s tradicijskim kaštelanskim jelima. Glazbeni su dio činile duhovne 

skladbe hrvatskih skladatelja te potom dal-

matinske klapske pjesme, a nastupili su 

kaštelanski sastavi »Benedictus«, »Simbol«, 

»Signum«, »Ivan Merz« i klape »Huranija« iz 

Vranjica i »Kampaneli« iz Kaštela, Prema 

riječima osnivača udruge, kaštelanskog 

učitelja Marija Radunića, spoj duhovne i 

svjetovne glazbe načinjen je upravo stoga jer 

je i blaženi Ivan Merz, čije ime udruga nosi, živio svetim životom iako je bio laik. Stoga je kao 

laik predstavljen spojem duhovnih i laičkih pjesama.  

Inače, katolička udruga mladih »Blaženi Ivan Merz« djeluje već osam godina i broji 150 

članova u dobi od prve pričesti do krizme. Nastala je nakon što su mladi Kaštelani 1998. 

pobijedili na Vjeronaučnoj olimpijadi Maloga koncila na državnom natjecanju. Nakon krizme 

mladi, ukoliko žele, mogu postati animatori u udruzi, pa ih sada ima 25. U udruzi je desetak 

sekcija, od kojih je najznačajnija glazbena sa svoja dva vokalno-instrumentalna sastava. 

Literarni odjel izdaje časopis »Krug«, a dramski za Božić i Uskrs priprema igrokaze. 

Edukativna sekcija pomaže učenicima dajući im dopunske sate iz matematike i drugih težih 

predmeta. Predsjednik udruge Mario Žuvela napominje kako u svibnju već tradicionalno 

organiziraju koncert u čast bl. Ivanu Merzu na kojem nastupaju glazbeni sastavi iz cijele 

Splitsko-makarske nadbiskupije. Večer duhovne šansone svojevrstan je nastavak nastojanja da 

se duhovne pjesme u najboljem svjetlu predstave što širem puku.                  Katja Tokić 

 

 

Vinica, 2. kolovoza 2006. 

Blagoslovljena kapelica u čast bl. Ivana Merza 

 
Vinici Velikoj blagoslovljena je 1. kolovoza kapelica u čast bl. Ivana Merza. Kapelicu 

je od hercegovačkog kamena sagradio svojim rukama Tomislav Šiško, koji ima sina svećenika, 

člana Družbe spiritanaca, koji živi i radi u Francuskoj. Troškove 

izgradnje su pokrili razni donatori, a posebno se istakao Kovač Iko 

koji je svojim strojevima navezao 200 kubika zemlje i kamenja, te 

također i donirao dio materijala.  

Kapelica je sagrađena na tromeđi, na raskrižju odakle putovi 

idu u Bosnu, Hercegovinu i Hrvatsku. Blagoslov je, na poziv 

župnika i obitelji, obavio postulator za kanonizaciju bl. Ivana 

Merza o. Božidar Nagy. Uz domaćeg župnika Jozu Ivančića 

koncelebriralo je i pet svećenika iz okolnih župa, a na slavlju se 

okupilo oko 150 vjernika iz mjesta i okolice. 

Postulator Nagy u propovijedi je istaknuo glavne 

karakteristike svetačkog lika bl. Ivana, posebno činjenicu da Merz, koji je rođen u Banjoj Luci, 

gdje je proveo većinu svoga kratkog života, a živio, djelovao i zasjao kao svetac u Hrvatskoj i 

u Zagrebu, kao most povezuje Bosnu, Hercegovinu i Hrvatsku. U zavjetnoj kapelici također je 

postavljen i blagoslovljen kip bl. Ivana Merza, koji je u drvetu izradio umjetnik Saša Marković 

iz Osijeka, a čiju izradu su donirala djeca pok. Dane Jurčevića. 

Kapelica je otvorena preko dana, a zahvaljujući solarnoj opremi i cijelu je noć 

osvijetljena.  
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Zagreb, 18. kolovoza 2006. 

Misa na grobu bl. Ivana Merza za Hrvate povratnike iz New Yorka 

 
Grupa hrvatskih povratnika iz New Yorka predvođena don Robertom Zubovićem, 

župnikom župe bl. Ivana Merza u Astoriji, New York,  okupila se na grobu bl. Ivana Merza 

kako bi se zahvalila za sve dobro koje je izmolio za njihovu zajednicu u Americi te da mu se 

preporuči da ih i dalje prati svojim zagovorom.  

Prije sv. Mise don Robert je zamolio Tomislava Kušanića, djelatnika Postulature, da u 

nekoliko riječi približi okupljenim vjernicima lik i djelo ovog našeg najnovijeg blaženika.  

Don Robert je misu predslavio u zajedništvu sa bivšim župnikom u Astoriji o. Petrom Runje 

prema obrascu mise sa proglašenja blaženim Ivana Merza u Banja Luci 2003. godine.  

Poslije mise je o. Petar Runje  spomenuo svoj susret sa jednim paškim svećenikom koji je bio 

učenik Ivana Merza koji mu je pričao kako je blaženi Ivan privlačio mlade svojom toplinom i 

susretljivošću.  

 

 

Zagreb, 22. kolovoza 2006. 

Mladi Francuzi pohodili grob bl. Ivana Merza 

 
Sedamdeset i pet mladih Francuza sa svojim voditeljima, članovi zajednice "Chapitre 

Sainte Madeleine", koja živi i djeluje pri provansalskom benediktinskom samostanu Barrouxu, 

nedaleko francuskoga grada Avignona, proveli su svoje trotjedne ljetne praznike u Hrvatskoj i 

posebno na moru. Na kraju svoga boravka posjetili su Zagreb i pohodili su grob bl. Ivana Merza. 

Proveli su dva dana u Zagrebu 22. i 23. kolovoza 2006., a ugošćeni su bili u rezidenciji Družbe 

Isusove u Palmotićevoj ulici. Imali su sv. misu i molitvu 

na grobu bl. Ivana Merza što je bila jedna od točaka 

njihova duhovnog programa posjeta Hrvatskoj za što su 

se prije savjesno pripremili. Život i djelo bl. Ivana, uz 

dia-prezentaciju,  predstavio im je na francuskome 

jeziku postulator o. Božidar Nagy, naglasivši kako je 

Merz ne samo zaštitnik i uzor hrvatske mladeži već i 

općenito mladih širom svijeta.  Nakon izlaganja mlade 

Francuze su posebno zanimali detalji iz Ivanova života, 

te su željeli pobliže saznati koje su bile veze bl. Ivana s Francuskom, kako se bl. Ivan obratio 

za vrijeme boravka na bojištu u Prvome svjetskom ratu, zašto je umro tako mlad, kakvu vrstu 

aktivnosti je provodila katolička organizacija mladih u kojoj je bl. Ivan djelovao itd.        

Ova zajednica mladih Francuza okuplja mlade u dobi od 15 do 20 godina, a primarna 

im je zadaća pokazati mladima kako otkriti kršćanske vrijednosti u svakodnevnom životu. 

Njihov je apostolat svjedočiti mladima  evanđelje. Sastaju se dva puta mjesečno, zajedno mole, 

dijele životna iskustva i idu na sv. misu. U radu su podijeljeni u 6 skupina, od kojih svaka ima 

10 članova, a svaka skupina predstavlja jedan francuski grad. Središnje mjesto njihova 

okupljanja jest liturgija i Euharistija, stoga su osjetili veliku povezanost s bl. Ivanom Merzom, 

kome je sv. misa i pričest bila središte duhovna života. U svome radu imaju i razna predavanja 

različite tematike: sloboda, egzistencija Boga, čovjek, Crkva, sakramenti… S njima su uvijek 

dva svećenika duhovnika: opat Stemler i Montjean.  Svake godine, za vrijeme ljetnih praznika, 

posjećuju neku od zemalja. Prošle godine su bili na susretu mladih s Papom u Kölnu. U 

Hrvatskoj su po prvi puta, i prema riječima jednog od njihovih animatora, studenta Pierra 

Emmanuela Poullaina, oduševljeni su bogatom kulturno-povijesnom baštinom, ljepotom 
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zemlje (napose jadranske obale) i nadasve gostoljubivošću i ljubaznošću domaćina. Stekli su 

dojam da Hrvati jako vole svoju zemlju i povijest, pa čak da su veći katolici od Francuza. 

 

 

Međugorje, 31. kolovoza 2006. 

Bl. Ivan Merz na Festivalu mladih u Međugorju 

 
Po prvi puta bl. Ivan Merz bio je predstavljen i u Međugorju. Bilo je to ove godine na 

Međunarodnom Festivalu mladih koji se ondje održava svake godine početkom mjeseca 

kolovoza. Inicijativu za to dao je g. Alberto Bonifacio iz Pescatea (Milano) u Italiji, član 

Sekularnog instituta Krista Kralja što ga je osnovao u Italiji 1939. g. prof. Giuseppe Lazzatti, 

rektor Katoličkog Sveučilišta Srca Isusova u Milanu. Gosp. Alberto Bonifacio, koji svaki 

mjesec već godinama dovozi humanitarnu pomoć stanovništvu Bosne i Hercegovine,  2. 

kolovoza o. g. uz suglasnost organizatora Festivala govorio je pred tisućama mladih iz pedeset 

zemalja svijeta o hrvatskom blaženiku. Njegov talijanski govor bio je simultano prevođen na 

hrvatski kao i na druge jezike a prenosila ga je uživo također i Radio stanica Mir - Međugorje. 

Za to vrijeme slika bl. Ivana Merza bila je izložena pred glavnim oltarom s kojega je govorio 

g. A. Bonifacio. U nastavku donosimo hrvatskih prijevod njegova govora:  

   

Govor g. Alberta Bonifacia iz Italije o bl. I. Merzu 

 

Predragi mladi! - Prije devet godina, 1997. godine, otac Slavko me  zamolio da ovdje 

dadem svoje svjedočanstvo mladima što se tiče humanitarnog rada sa siromašnima 

i  izbjeglicama u državama bivše Jugoslavije, koje sam započeo s 

puno jako dobrih prijatelja  i prijateljica volontera iz cijele Italije, 

kada je u tim državama započinjao rat, a kamo sam već dolazio 

od 1983. godine u Međugorje. Nakon petnaest godina i dalje 

nastavljamo, i svaki mjesec, pa i ovih dana, dolazimo s mnogo 

kombija i malim kamiončićima  kako bi tisućama braće i sestara 

svake dobi, svake narodnosti i svake religije ublažili trpljenje 

prouzrokovano glađu, neimaštinom i napuštenošću.  

Zamislite, danas, nakon jedanaest godina od završetka 

rata, samo u Bosni ima još  800.000 izbjeglica koji preživljavaju 

u barakama ili sabirnim centrima. Ali siromaha ima znatno više radi nestašice posla i zbog 

pomanjkanja besplatne zdravstvene pomoći.  

Onaj koji dođe u Međugorje to ne primjećuje, jer je to  oaza u kojoj se dobro živi, ali na 

udaljenosti od samo nekoliko kilometara od toga mjesta, ima tisuća izbjeglica i siromaha.  

Kada smo s humanitarnom pomoći došli u  mnoge gradove i sela, otišli smo i u Banju 

Luku, susreli smo Biskupa  Franju Komaricu, i s njegovim tajnikom posjetili smo grad gdje je 

1993. godine uništeno šesnaest džamija a 1995. godine i katoličke crkve, izuzevši katedralu. 

Posjetili smo sve ruševine i molili smo se posebno u  kanoničkoj kući župe Svete Terezije 

maloga Isusa, jer su se među onim ruševinama i prahom još uvijek nalazili posmrtni 

ostaci  župnika don Filipa Lukende  (jedan od šestorice ubijenih svećenika) i redovnice Cecilije 

Grgić. Od pokolja, od uništenja i spaljivanja bilo je prošlo nekoliko mjeseci, ali je sve bilo 

ostavljeno netaknuto. Jedan težak grad, iz kojeg su čak i katolici bili istjerani i u kojeg se još 

uvijek ne vraćaju, iz straha ili pak iz razloga što više nemaju ni kuće ni posla. Jedna biskupija 

koja je bila u cvatu, sada je više nego desetkovana.  

A svejedno se u Banja Luci rodio jedan poznati katolik, jedini iz cijele Bosne koji je 

proglašen “Blaženim” od Crkve,  i jedini Blaženi laik hrvatskoga naroda: IVAN MERZ.  
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22. lipnja 2003. godine, veliki Papa Ivan Pavao II, otišao je u ovaj težak grad da bi ovog mladića 

proglasio blaženim, prikazujući ga kao uzor i primjer i za mlade našeg vremena, dakle i za vas, 

predragi mladi.  

Ali tko je bio Ivan Merz?   Možda ga još samo rijetki ljudi znaju, ali su prošle godine 

biskupi iz cijeloga svijeta, okupljeni u Sinodi posvećenoj Euharistiji uvrstili  Blaženoga Ivana 

Merza među osamnaestoricu najvećih Svetaca Crkve kao primjer  euharistijske pobožnosti, 

zajedno sa  Svetim Augustinom, Svetim Benediktom, Svetim 

Franjom Asiškim, Svetim Tomom Akvinskim, Svetom 

Katarinom  Sijenskom i drugima. I ova činjenica pobuđuje naše 

zanimanje ali i obvezu da ga otkrijemo, da ga upoznamo.  

Ivan Merz rođen je u Banja Luci 16. prosinca 1896. u 

gradskoj obitelji, formalno katoličkoj, ali koja nije prakticirala 

vjeru. Bio je sin jedinac. Uspješno pohađa osnovnu školu i 

gimnaziju. Još nije navršio osamnaestu godinu a nalazimo ga u 

Austriji, u Vojnoj akademiji. Viđajući svakodnevno rastući 

nemoral, u svome dnevniku ostavlja zapisano kako sve više 

otkriva vrijednost kršćanske religije, i kao reakcija na to privlači 

ga vrijednost čistoće.  

1915. godine Euharistija postaje za njega temelj i sve 

češće upućuje svoje molitve  Bogu i Djevici Mariji.   8. prosinca 

1915. godine, s devetnaest godina, polaže zavjet čistoće do braka. U godinama 1916.-1917.-

1918. je u ratu: poznata mu je pomisao na  smrt te na to gleda s vedrinom, jača se u vjeri i živi 

jedan život pun odricanja, žrtava, postova te intenzivne molitve.  

Po završetku rata, nastavlja studij u Beču, sudjeluje u Duhovnim vježbama, zaljubljuje 

se u  liturgiju. Jesen 1920.: ima već skoro dvadeset četiri godine. Dobiva stipendiju za studij 

francuske književnosti na Sorboni u Parizu. Ovdje si zadaje veoma strog  program života s 

mnogim odricanjima, postovima, profinjuje svoj karakter, još više vremena posvećuje molitvi, 

sakramentima: svaki dan ide na svetu Misu i prima sv. Pričest. Odlazi na hodočašće u Lurd, što 

će označiti dodatni preokret u njegovom vjerskom životu i pobuditi nježnu odanost Djevici 

Mariji.  

Već je svakodnevno molio krunicu, ali nakon onoga hodočašća piše: “Krunica je postala 

moja najdraža i najbolja utjeha”. I svima je preporučivao da mole krunicu. Intenzivno moli za 

obraćenje svojih roditelja, ali tek nakon njegove smrti oni će se u potpunosti obratiti Bogu i 

Crkvi, postajući  revni katolici.  

Dvije godine kasnije, na jesen 1922. godine, vraća se u Zagreb, gdje su mu se i roditelji 

preselili. Ima skoro dvadeset šest godina. Diplomira francusku književnost i predaje francuski 

i njemački u nadbiskupskoj gimnaziji. Cijeli je njegov život sažet u apostolsko djelovanje među 

redovima katoličkih pokreta mladih, hranjen neprestanom molitvom.  

Zaustavlja se i pomaže mnoge siromahe i beskućnike, ugošćujući ih često u vlastitoj 

kući. Mlade je privlačila nadnaravna svjetlost koja je proizlazila iz njegove duše. Njegov način 

molitve bio je slobodan i spontan, jednostavan i dubok istovremeno, te je pobudio divljenje i 

nasljedovanje. Liturgija je bila njegova ljubav, te ju je pokušavao prenijeti na mlade iz 

katoličkih pokreta.  

Njegova ljubav prema Euharistiji postajala je sve žarča. Napisao je knjižice, članke, 

imao je mnoge susrete i konferencije kako bi sve pozivao na češću sv. pričest i na to da od 

Euharistije učine temelj oko kojeg će se vrtjeti čitav njihov duhovni život.  

Studeni 1923.: obavlja još jedan važan tečaj Duhovnih Vježbi.  

Bez obzira na svoje veliko poštovanje prema kršćanskome braku, odlučuje odreći se 

stvaranja vlastite obitelji, te ostati u svijetu radeći svim svojim snagama za Kraljevstvo Božje i 

razmišlja o jednom “bratstvu” katolika laika s jakim programom duhovnoga života. 8. prosinca 



286 

 

za Blagdan Bezgrešnog Začeća položio  je zavjet doživotne čistoće. Imao je dvadeset sedam 

godina. Nije ni Ivanu Merzu bilo lako živjeti neokaljano i postati primjerom čistoće. Na 

stranicama svoga dnevnika govori o borbi s kojom se morao suočavati da bi postigao savršenu 

čistoću. Pomoć za pobjedu nad kušnjama nalazio je u molitvi, u čestoj ispovijedi, u 

svakodnevnoj Pričesti i u utjecanju Djevici Mariji. Odustavši od stvaranja vlastite obitelji, 

darovao je svoje srce Bogu, stavljajući ga dakle na raspolaganje bližnjemu. On je darovao 

ljubav mnogobrojnim osobama i mogao je izvršavati bezbrojna djela tjelesnog i duhovnog 

milosrđa, baš zato što je njegovo srce, darovano Bogu, bilo u potpunosti na raspolaganju sve 

braće.  

Za vrijeme Svete godine 1925. sudjelovao je s mnogim mladima na hodočašću u Rimu 

gdje je njegova ljubav prema Crkvi i prema Papi postala još intenzivnija. Iz svake njegove riječi, 

napisane ili izgovorene, proizlazila je ova njegova ljubav.  

U međuvremenu je u njemu duhovno sazrijevala zamisao o jednoj  zajednici laika, koji 

ostaju u svijetu, i koji se bave najrazličitijim zanimanjima, a koji su se voljni potrošiti za Krista, 

za njegovu Crkvu i za društvo, živeći evanđeoske 

vrline siromaštva, čistoće i poslušnosti. Posvećeni su 

Bogu kao vjernici, ali ostaju u svijetu kako bi 

preuredili i ponovno doveli Bogu sve svoje aktivnosti 

kao laici: posao, kulturu, politiku, društvenu 

angažiranost, pomoć, dobrovoljan rad, itd.  

Tako je  bl. Ivan preduhitrio neke ideje II. 

Vatikanskog Koncila  (vidi na primjer konstituciju o 

Crkvi “Lumen Gentium”, br. 31). Ivan Merz je s tom 

zamisli oduševio svoje suradnike i suradnice, te su 

mnogi mladi bili spremni prionuti ovoj zamisli. Ali 

gotovo skora Ivanova smrt spriječila je ostvarenje ovoga projekta.  

Od 1927. započela je za njega kalvarija bolesti koja ga je dovela do smrti. Početkom 

1928. dijagnosticirana mu je akutna upala zubne čeljusti. Iz stranica njegova dnevnika proizlazi 

njegova velika vedrina u prihvaćanju boli i, kasnije, u iščekivanju smrti. Bolest se sve više 

pogoršavala te su liječnici predlagali operaciju. Prevezen je u bolnicu 25. travnja 1928. kako bi 

sutradan bio podvrgnut operaciji. Ali prije toga posjetio je svoga duhovnika,  sredio je svoju 

knjižnicu i svoju korespondenciju kako bi sve uredno ostavio; večer prije sastavio je u obliku 

oporuke natpis za koji je želio da mu se postavi na grob: “Umro u miru katoličke vjere. Moj je 

život bio Krist, a smrt dobitak. Očekujem milosrđe našega Gospodinovo […] Moja će duša 

postići cilj za koji je stvorena: u Kristu Bogu.”  

Ivanovo se stanje sve više pogoršavalo. Prikazao je svoj život kao žrtvu Bogu za mladež. 

Izgubio je mogućnost govora, mogućnost korištenja udova, u mukama jakih grčeva. Umro je 

prije podne 10. svibnja 1928. usredotočivši pogled na jednu daleku točku: bio je smiren, pun 

povjerenja, siguran. Imao je trideset jednu godinu i pet mjeseci.  

Prije sam rekao da je smrt Ivana Merza  spriječila ostvarenje projekta da se utemelji 

jedna zajednica laika posvećenih u svijetu. Ali njegova zamisao nije se izgubila. Jedna skupina 

djevojaka koje su surađivale s Ivanom, pod vodstvom Marice Stanković, nakon deset godina 

od njegove smrti utemeljile su u Zagrebu prvi Sekularni Institut u Hrvatskoj, koji je Nazvan 

„Suradnice Krista Kralja”, nadahnut upravo projektom Ivana Merza. A godinu dana kasnije, 

1939. godine, u Italiji, u Milanu, rađao se još jedan  Sekularni Institut pod imenom «Vojnici 

Krista Kralja»  zahvaljujući profesoru Giuseppeu Lazzatiju, velikoj figuri talijanskih katoličkih 

laika. I ja sam prije mnogo godina ušao u ovaj Institut i od profesora Lazzatija dobio dragu sliku 

Ivana Merza, sa životopisom, mislima i molitvom zagovora: evo je! Već nekoliko desetljeća 

nosim je uvijek sa sobom kao moći, relikviju.  
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Mladi! Prije tri godine,  22. lipnja 2003., veliki Papa Ivan Pavao II, koji je već tada bio 

veoma bolestan i gotovo nepokretan, hrabro je otišao u Banja Luku, u ovaj težak grad Bosne i 

Hercegovine, kako bi Ivana Merza proglasio Blaženim. U uvodu u Svetu Misu  Papa je rekao: 

“ Kristova svjetlost blista u jednom od sinova ove banjalučke biskupije, u Ivanu Merzu […] 

Njega vam dajem kao Kristovog svjedoka i zaštitnika, ali istodobno i suputnika na putu u vašoj 

povijesti,  u obnovi onoga što je uništeno nasiljem, u  promicanju prave društvene obnove u 

pravdi i u miru. On će od danas biti uzor mladima, i primjer vjernicima svjetovnjacima.”   Zatim 

je u propovijedi  Sveti  Otac izgovorio ovu veoma važnu rečenicu:  “Ime Ivana Merza  je 

značilo za čitav naraštaj mladih katolika program života i djelovanja Ono to mora biti i danas!”.  

- Mladi, želite li prihvatiti poziv voljenoga Pape Ivana Pavla II i uzeti Ivana Merza kao 

uzor za vaš život? Da ili ne?  

- Želite li u središte vašega života postaviti Isusa nazočnoga u Euharistiji i u Svetoj 

Liturgiji, kao što je to učinio Ivan Merz?  

- Mladi, ljubite li Crkvu i Svetog Oca Papu kao Blaženi Ivan Merz?  

- Želite li odabrati za vaš život geslo Ivana Merza: ŽRTVA, EUHARISTIJA I 

APOSTOLAT?  

- Ako vas Gospodin poziva na jedno posebno posvećenje njemu kao svećenike ili kao 

časne sestre, redovnike ili pak kao laike posvećene u svijetu kao Ivan Merz, jeste li 

spremni  izgovoriti vaše “Da”?  

Ukoliko želite dublje upoznati Ivana Merza, posjetite internet stranicu koja nosi njegovo 

ime i pročitajte nekoliko knjiga koje govore o njemu. Jamčim vam da ćete ostati zadivljeni.  

Papa Benedikt XVI.  u veljači ove godine, primivši hrvatske biskupe, upitao je banjalučkog 

biskupa kako se širi štovanje Ivana Merza, izgovarajući riječi velike pohvale i poštovanja prema 

Blaženiku.  Dodao je da je pročitao veliku knjigu – Poziciju,  pripremljenu za njegovu 

beatifikaciju, te da mu se i on moli.  

Zaista je velik naš Ivan! On koji je govorio deset jezika i koji je bio blizak 

slavenskom,  germanskom i latinskom svijetu, on je uistinu Svetac koji predstavlja cijelu 

Europu. Mladi: otkrijte ga! Molite mu se! Ali nadasve: nasljedujte ga!  

Alberto BONIFACIO  

član Svjetovnog Instituta Krista Kralja u Italiji  

 

 

Karaševo-Rumunjska, 17. rujna 2006. 

Pokrenut list Centra za mladež blaženoga Ivana Merza  

 
Od kolovoza ove godine mladi članovi „Centra za djecu i mladež blaženoga Ivana 

Merza“ iz hrvatskog mjesta Karaševa u Rumunjskoj započeli su 

izdavati svoj mjesečni list pod nazivom "Glas mladih". Na naslovnici 

prvog broja u lijevom gornjem uglu jest slika bl. Ivana Merza.Tema 

prvoga broja jest blagdan Uznesenja Blažene Djevice Marije, koja je i 

titular župne crkve, a obrađen je s povijesno-teološkoga vida. U listu 

se može naći i nešto iz povijesti tamošnje barokne crkve koju su 

isusovci podigli 1726. godine i posvetili je Uznesenju BDM, kao i o 

stanju i životu vjernika u doba prije, za vrijeme i nakon turskih ratova. 

Na početku lista u rubrici "Riječ mladih urednika" mladi navode kako 

je namjera lista "pokloniti više pozornosti duhovnom rastu svih 

vjernika, a osobito duhovnom rastu mladih." "Željni graditi svoju 

budućnost na trajnim duhovnim vrijednostima, smatramo da je 

mladom čovjeku, uz intelektualni i kulturni razvoj, i te kako potreban i onaj duhovni", ističu 
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mladi urednici te posebno naglašavaju važnost vjerske naobrazbe za svoje vršnjake. Pritom s 

njima žele podijeliti razmišljanja o vjeri, pojedinačnom i zajedničkom iskustvu Boga, molitve 

i vjere, upoznavanja sadržaja i življenja vjere, Biblije, drugih religija, kao i razmišljanja o 

problemima mladih. Na trećoj stranici lista posebno su izdvojene misli bl. Ivana Merza, 

zaštitnika mladih. Navedene su njegove misli posvećene Gospi Lurdskoj, koju je bl. Ivan 

napose štovao. Na posljednjoj četvrtoj stranici, list donosi i razgovor s kapelanom župe 

Đuređom Patašanom, koji govori o mladima u Karaševu i njihovoj inicijativi o pokretanju svoga 

lista. Kapelan naglašava kako su za tamošnje mlade veoma bitni sastanci, a posebno je ponosan 

na činjenicu da mladi redovito dolaze svake nedjelje na svetu misu.  

 

 

Zagreb, 18. rujna 2006. 

Academia Cravatica ističe Merza kao blaženika u kravati 

 
U rubrici Vijesti, koja se nalazi na web stranici www.academia-cravatica.hr donesena je 

vijest pod naslovom: Ivan Merz – blaženik u kravati. Sadržaj prenosimo u cijelosti:  

"Dr. Ivan Merz je poznat kao blaženik u kravati ili svetac s kravatom. On je jedan od 

rijetkih svetaca koji je nosio kravatu. Kravatu je nosio od svojih gimnazijskih dana pa sve do 

smrti. Zanimljivo je da se njegovih desetak kravata čuvaju u njegovom muzeju u Zagrebu. Kad 

je jedan osječki župnik dao naručiti sliku bl. Ivana Merza za svoju župu, došao mu je slikar koji 

je slabo poznavao blaženog Ivana i pitao ga kakav plašt da mu naslika. Župnik se nasmijao i 

rekao: "Kakav plašt, to je svetac s kravatom. Slikaj kravatu i civilno odijelo." I biskup Franjo 

Komarica čuva jednu kravatu bl. Ivana Merza kao dragocjenu relikviju."  

Academia Cravatica osnovana je u ožujku 1997. godine kao neprofitna ustanova koja 

se bavi proučavanjem, čuvanjem i unapređivanjem kravate kao 

pokretne hrvatske i svjetske baštine. Academia Cravatica polazi od 

autentične povijesne činjenice da je kravata proizašla kao izraz 

genija hrvatskoga naroda te da je ovaj modni ures danas medij 

posredstvom kojega je moguće svijetu odaslati mnoge diskretne 

poruke. Šireći istinu o tome, članovi ove ustanove u međunarodnoj 

javnosti stalno nastoje unaprijediti sliku o Hrvatima i Hrvatskoj. 

Spoznaja da je kravata hrvatski izum izaziva ponos kod Hrvata na 

svim kontinentima, a kod pripadnika drugih naroda osjećaj 

uvažavanja. S druge strane, priznavanjem dostojne uloge u 

povijesti kravate ponajprije francuskom narodu, koji je ovaj ures 

prepoznao na grudima hrvatskih vojnika u Tridesetogodišnjem ratu 

(1618.-1648.), a potom razvio i unaprijedio, engleskom narodu 

koji ga je desetak godina kasnije pronio svijetom, te svima ostalima koji su kravatu zavoljeli i 

doživljavaju je svojom, Academia Cravatica zauzima se za principe suradnje, ponajprije među 

Hrvatima, a potom i među drugim narodima u čijim su temeljima najviši oblici civiliziranosti i 

uljudbe.  

Academia Cravatica nalazi se na Kaptolu 13 u Zagrebu, a detaljnije informacije mogu 

se saznati na web-stranici: http://www.academia-cravatica.hr/ 

 

 

 

 

 

http://www.academia-cravatica.hr/
http://www.academia-cravatica.hr/
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Zagreb, 21. rujna 2006. 

Bl. Ivan Merz u novoj monografiji o Banjalučkoj biskupiji 

 
U povodu obilježavanja 125. obljetnice obnove redovite hijerarhije u Bosni i 

Hercegovini i uspostave Banjolučke biskupije, objavljena je monografija "Banjolučka biskupija 

u slici i riječi od 1881. do 2006. godine" dvojice autora prof. Franje Marića i dr. Ante Orlovca. 

U auli Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u četvrtak 21. rujna knjigu su pred brojnim 

auditorijem predstavili banjolučki biskup dr. Franjo Komarica, dr. Josip Stipanov, ravnatelj 

NSK, povjesničari dr. sc. Mijo Korade i mr. sc. Anđelko Barun, demograf prof. dr. sc. Anđelko 

Akrap te autori knjige mons. dr. sc. Anto Orlovac i prof. Franjo Marić. U knjizi se na mnogo 

mjesta spominje i bl. Ivan Merz, rodom iz te biskupije koji  kao most povezuje Banju Luku i 

Zagreb, Bosnu i Hrvatsku.  

U svome pozdravnom govoru dr. Stipanov naglasio je kako knjiga sadrži tekstove 

brojnih autora koji su podrijetlom ili životom iz Bosne i Hercegovine i koji su donijeli veliki 

doprinos hrvatskoj pisanoj kulturnoj baštini. Biskup dr. Franjo Komarica nije skrivao radost i 

zahvalnost zbog izlaska ovakvoga bogatog knjiškog izdanja koje je drugo po redu nakon onoga 

o Vrhbosanskoj nadbiskupiji, kazavši pritom kako je potrebno skinuti "oblačje neznanja i 

prikazati istinu". "Banjolučka biskupija posjeduje kontinuitet postojanja i djelovanja, a jedina 

je konstanta bila stalna mijena. Koliko je samo mijena stalna", poigrao se riječima jedan od 

autora dr. A. Orlovac, "vidi se iz toga što se na ovome području izmijenilo pet država" u kraćem 

vremenskom razdoblju.  

Govoreći o važnim crkvenim osobama rodom iz te biskupije, dr. Anto Orlovac naveo je 

dva kardinala (Vinka Puljića i Guida Del Mestria), biskupa Komaricu i jednoga blaženika, dr. 

Ivana Merza, vjernika-laika koji je uzdignut na čast oltara. Upravo njegovom zaslugom, 

blagopokojni papa Ivan Pavao II. posjetio je 2003. Banju Luku. "Blaženi Ivan Merz", kazao je 

na kraju dr. sc. Anto Orlovac, "na divan način povezuje ova dva mjesta Zagreb i Banju Luku."  

 

 

Split, 21. rujna 2006. 

U Splitu utemeljena humanitarna udruga „Ivan Merz“ 

 
U Splitu  je 1. rujna o.g. na osnivačkoj skupštini ustanovljena humanitarna udruga „Ivan 

Merz“ a 21. rujna je upisana u Registar udruga RH. Dan nakon toga dio članova i vodstvo 

udruge hodočastili su na grob bl. Ivana Merza, želeći na početku djelovanja odati poštovanje i 

zamoliti za zagovor Blaženika čije ime udruga s ponosom nosi. 

Ciljevi udruge prema usvojenom statutu su  promicanje 

humanitarnog djelovanja, promicanje i očuvanje kulturnih i 

društvenih vrijednosti i religijske kulture – tj. svih onih 

vrijednosti za koje se zalagao i blaženi Ivan Merz. Spomenuti 

ciljevi ostvarivat će se materijalnim pomaganjem uspješnim 

srednjoškolcima i studentima slabijeg imovinskog stanja, 

priređivanjem ciklusa javnih predavanja i tribina, 

organiziranjem kulturnih priredaba, besplatnih seminara i 

tečajeva.  

Prva akcija kojom je Udruga «Ivan Merz» započela s 

aktivnim djelovanjem je raspisivanje natječaja za stipendije i potpore uspješnim studentima i 

srednjoškolcima slabijeg imovinskog stanja. Za školsku godinu 2006./2007. Udruga planira 

podijeliti najmanje deset takvih stipendija a uz prosjek ocjena, potvrde i izjave o materijalnom 

stanju potrebno je dostaviti i preporuku župnika ili vjeroučitelja. Natječaj je otvoren do 30. 
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listopada 2006. godine; potrebnu dokumentaciju treba poslati na adresu sjedišta Udruge – 

Visoka 50, 21000 Split. Svima koji žele podržati rad ove Udruge preporučujemo da se mole za 

nakane kojima je pokrenuta. Udruga ima i svoju web stranicu na adresi: 

www.udrugaivanmerz.hr  

Idejni začetnik Udruge Miro Radalj dao je 27. listopada intervju za Hrvatski katolički 

radio u kojem je govorio o nastanku ove hvale vrijedne inicijative i koliku je ulogu u svemu 

imao svetački primjer blaženog Ivana Merza u čiju se nebesku pomoć i zagovor članovi Udruge 

pouzdavaju. 

 

 

Zagreb, 3. listopada 2006. 

Znanstveni skup o p. Poglajnu - velikom štovatelju bl. Ivana Merza 
 

Stjepan Tomislav Poglajen alias profesor Kolaković (1906.-1990.), naziv je 

međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 28. rujna 2006. u prostorijama Velike dvorane u 

Palmotićevoj 31, uz baziliku Srca Isusova u Zagrebu. Skup je organiziran u povodu 100. 

obljetnice rođenja o. Poglajena. Na skupu su sudjelovali 

i mnogi njegovi suvremenici, koji su ga osobno 

poznavali, ali i oni znanstvenici koje je zaintrigirala 

njegova sveobuhvatna ličnost i djelovanje tijekom 

presudnih povijesnih zbivanja XX. stoljeća.  

Stjepan Tomislav Poglajen rođen je 8. rujna 

1906. u Podgoraču kod Našica u učiteljskoj obitelji. 

Nakon šestoga razreda realke u Osijeku, 1922. godine 

odlazi u dvogodišnji isusovački novicijat u Ljubljani te potom dovršava gimnaziju u Travniku 

1926. Trogodišnji studij filozofije u dvije godine završava u francuskome Valsu, a nakon toga 

radi tri godine kao odgojitelj i nastavnik u travničkome sjemeništu i gimnaziji te 1931./32. kao 

pomoćnik urednika časopisa "Život" u Zagrebu. Četverogodišnji studij teologije završava na 

Katoličkom sveučilištu u Louvainu. Službu urednika "Života" i bogatu pastoralnu djelatnost 

razvija u Zagrebu od 1937. do 1941. kada je zbog opasnosti od uhićenja od strane GESTAPO-

a bio prisiljen otići u Split. Za vrijeme boravka u Splitu (1941.-1943.) osobitu pozornost pridaje 

duhovno-intelektualnoj formaciji mladih. Posebno ih je oduševljavao svojim predavanjima iz 

područja (pred)bračne ljubavi i priprema za brak.  

Nakon 1943. putovi ga vode preko Mađarske i Slovačke do Moskve, te dalje prema Kini 

i Indiji. U Slovačkoj je kao veliki evangelizator i pastoralni djelatnik, pod pseudonimom prof. 

Kolaković, ostavio tragove među članovima pokreta obitelji. Svoje 

evangelizatorsko i misijsko djelovanje nastavlja u zemljama pod 

komunističkom vlašću, napose u Kini. Nakon povratka s Dalekog istoka 

Centar njegova svjetskog djelovanja postaje Pariz, gdje i umire 1990. 

godine.  

Govoreći o p. Poglajenu kao suradniku i uredniku časopisa 

"Život", prof. Ivan Šestak naglasio je nekoliko dimenzija u njegovu 

spisateljskom radu:  njegova uređivačka politika usmjerena je protiv 

'statolatrija' boljševizma i nacionalsocijalizma. Njegovi članci u 

„Životu“ pobijaju materijalizam i komunizam, upozoravaju na opasnost 

manipulacije i spremaju na mučeništvo. Godine 1932. p. Poglajen se 

upoznaje sa Katoličkom akcijom, oduševljava se njome i promiče ju. Budući da je bl. Ivana 

Merza, izuzetno cijenio, te mu je tako posvetio 5. br. "Života" 1938. godine pišući: "Merz je s 

nama ostao, kao što ostaju oni za koje dimenzije vremena i prostora ne postoje - sveci".  

http://www.udrugaivanmerz.hr/
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U drugom dijelu radnoga djela simpozija, svoja su svjedočanstva i uspomene iznijeli 

njegovi suvremenici koji su ga osobno poznavali. Tako je Slavica Tuškan, članica Suradnica 

Krista Kralja, iznijela svoje svjedočanstvo kako je upravo p. Poglajen pomogao da se ostvari 

još davna ideja bl. Ivana Merza o osnutku tzv. civilnoga reda, svjetovnoga instituta za laike.  

 

 

Zagreb, 25. listopada 2006. 

Otvara se postupak za beatifikaciju prof. Marice Stanković 

 
Zagrebački nadbiskup metropolit kardinal Josip Bozanić potpisao je 25. listopada 

Proglas za otvaranje kauze beatifikacije službenice Božje Marice Stanković, utemeljiteljice 

svjetovne ustanove "Suradnice Krista Kralja".  Marica Stanković bila je bliska suradnica 

blaženog Ivana Merza u apostolatu među mladima i ostvarila je 

njegovu ideju utemeljenja  „civilnog reda“. Bila je nevino 

osuđena na montiranom procesu od komunističkog režima i 

provela je pet godina na robiji (1957.-1952.) od čije posljedica je 

preminula 8. listopada 1957. godine u kući svoje Ustanove u 

Zagrebu.  Prigodom njezine smrti kardinal Alojzije Stepinac 

napisao je: "Ova je draga i plemenita duša posvetila sve sile 

svoga uma i srca za proširenje kraljevstva Božjega na zemlji i 

može zbilja biti uspoređena s onim velikim ženama iz prvih 

vremena kršćanstva, kojima je Krist Gospodin bio sve, i koje su 

mogle s pravom govoriti s apostolom: Ne živim više ja, nego 

Krist živi u meni" (Iz Pisma sućuti zatočenog nadbiskupa 

zagrebačkog, kardinala Alojzija Stepinca, Krašić, 17. listopada 

1957. godine). Njezin grob na 57. polju Mirogojskog groblja postao je mjestom molitve i 

potajnih hodočašća unatoč nastojanju komunizma da se njezino ime zaboravi a djelo zatre. 

Imamo vrijednih svjedočanstava o njezinu svetom životu i plodnom apostolskom djelovanju, o 

glasu svetosti, za života i poslije smrti, ističe se u Proglasu.  

Glas o svetosti Marice Stanković prisutan je i raširen u naše vrijeme te je kardinal 

Bozanić zatražio od rimske Kongregacije za proglašavanje svetaca da se otvori i provede 

postupak za beatifikaciju te službenice Božje, što je Kongregacija odobrila 10. lipnja 2006. 

godine. 

"Dok o tome obavješćujemo cijelu zajednicu Crkve, pozivamo sve, i svakog pojedinog 

vjernika, da nam izravno priopće ili da pošalju Sudištu naše Nadbiskupije (Nadbiskupski 

duhovni stol - Kaptol 31, Zagreb) podatke koji bi na bilo koji način mogli pružiti pogodne ili 

manje pogodne podatke o glasu svetosti naše Službenice Božje", ističe se u Proglasu te određuje 

da dokument bude pročitan u svim župnim i redovničkim zajednicama nadbiskupije te objavljen 

u vjerskim sredstvima javnog priopćavanja. Postulatorom kauze beatifikacije sl. Božje Marice 

Stanković imenovan je 1. siječnja 2005. godine mr. Milan Pušec. Svečano otvorenje procesa i 

prva sjednica održat će se u Zagrebu u Nadbiskupskom dvoru 16. studenog 2006.  

 

 

Manilla-Filipini, 2. studenoga 2006. 

Na Filipinama se širi štovanje bl. Ivana Merza 

 
Bratovština Katoličkih svetaca (orig. The Confraternity of Catholic Saints - CCS) iz 

grada Manile na Filipinima, osnovana prije tri godine, jest katolička udruga mladih koja 

proučava živote svetaca i blaženika i širi njihovo štovanje. Nadahnjujući se njihovim životima 
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mladi ove udruge i sami nastoje živjeti pravim kršćanskim životom. Odnedavno su započeli 

upoznavati život i poruku bl. Ivana Merza i ozbiljno su se zauzeli za širenje njegova štovanja u 

Manili. Tako su za blagdan Svih Svetih ove godine posjetili manilsku župu Preobraženja gdje 

su vjernike upoznali s likom hrvatskog blaženika, podijelili njegove sličice i molitvu devetnice 

s relikvijama što su dobili iz Postulature bl. Ivana Merza.  

Za ovu inicijativu posebno je zaslužan voditelj ove udruge, 

dvadesetogodišnji student iz biskupije Cubao, DAVE CEASARE 

DELA CRUZ. Još prošle godine upoznao je život bl. Ivana Merza 

koji ga je posebno oduševio i inspirirao te ga vidi kao uzora i 

nebeskog zaštitnika mladih i u Manili. Kao ministranta i 

koordinatora liturgijske službe u svojoj biskupiji, Davea se 

osobito dojmila ljubav bl. Ivana Merza prema liturgiji. Dave de la 

Cruz preporučio je i svojemu župniku – liturgičaru, koji trenutno 

priprema magisterij iz liturgije, da se moli bl. Ivanu Merzu.  

Članovi Bratovštine katoličkih svetaca u svojemu apostolatu redovito posjećuju bolesne 

i one kojima je potrebna duhovna pomoć i u tim trenutcima preporučaju im da se mole i stave 

u zagovor svetaca i blaženika, a osobito bl. Ivana Merza. Dave Ceasare dela Cruz osobno 

vjeruje da će bl. Ivan postati veliki posrednik i nadahnuće te uzor života, posebno za njihovu 

zajednicu u Manili, ali i šire u biskupiji Cubao na Filipinima.  

Za blagdan Svih Svetih ove godine, u župi Preobraženja Isusova u Manili, u okviru 

akcije pod nazivom "Upoznavanje života svetaca“ (orig. "Sharing the Stories of Saints"), 

članovi zajednice održali su prezentaciju o bl. Ivanu Merzu, predstavivši prisutnima njegov 

život i djelovanje. Koristeći se metodom intervjua, animatori su pristupili svakom župljaninu 

osobno, dali su informaciju te odgovarali na pitanja o bl. Ivanu. Za tu su prigodu načinili i 

relikviju treće klase koju su onda umnožili i zajedno sa sličicama Blaženika podijelili 

prisutnima. Sami su naime platnom dotaknuli relikviju (mali dio odjeće bl. Ivana Merza što im 

je poslala Postulatura) i te dijelove platna dijelili su na sličicima s molitvom kao treće-razrednu 

relikviju Blaženika. Na kraju je održana i svečana sveta misa.  

Na molbu predsjednika Bratovštine katoličkih svetaca Dave-a Cesare-a Dela Cruza, 

postulator kauze bl. Ivana Merza, o. Božidar Nagy, odobrio je i blagoslovio inicijativu ovoga 

Bratstva u promicanju štovanja bl. Ivana Merza na Filipinima. U zahvalu za blagoslov i poslanu 

relikviju bl. Ivana, članovi zajednice organizirali su preko svoje web stranice molitvu za 

postulatora da ga Duh Sveti uvijek vodi u njegovu radu na širenju štovanja i kauze kanonizacije 

"našega mladog prijatelja" Ivana Merza, kako su ga nazvali.   

 

 

Karlovac-Opatija, 5. studenoga 2006. 

Kip bl. Ivana Merza darovan Opatijskoj župi 

 
Župa Srca Isusova iz Karlovca darovala je u nedjelju, 5. studenoga crkvi Navještenja 

Blažene Djevice u Opatiji, drveni kip bl. Ivana Merza, rad umjetnice Marije Rizvić. Dar je 

uručio karlovački župnik Norbert Ivan Koprivec superioru isusovačkog samostana u Opatiji, o. 

Zvonku Vlahu. Za ovu prigodu opatijski superior predvodio je svečano misno slavlje u 

karlovačkoj crkvi Srca Isusova gdje je o. Vlah svojedobno držao pučke misije. 
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Povod ovom događaju i daru karlovačke župe je višestruk. Opatija će ovaj mjesec 

proslaviti 100 godina postavljanja kamena temeljca crkve Navještenja Blažene Djevice Marije 

gdje će biti postavljen kip bl. Merzu; ista crkva proglašena je 

župnom prije 80.godina, dok će druga opatijska župna crkva, ona 

posvećena sv. Jakovu, ovih dana proslaviti svojih prvih 500.godina. 

Manje je poznato kako je blaženi Merz svojedobno boravio u 

tadašnjem opatijskom Pansionu Lederer (danas Hotel Agava),  te 

će njegovo postavljanje u opatijsku crkvu podsjećati ljude na 

vrijednosti potrebne za kvalitetan život, rekao je u prigodnoj 

propovijedi opatijski superior, p. Zvonko Vlah pozvavši vjernike 

da po uzoru na mladog Merza budu živi Kristovi svjedoci.  Rad s 

mladima u Opatiji je slabiji u odnosu na ostale gradove, rekao nam 

je superior, te se nada kako će i dolazak skulpure u opatijsku crkvu 

potaknuti mlade na okupljanje u njoj. Crkva Navještenja Blažene 

Djevice Marije nudi sadržaje uz sakralni prostor u kojima se mladi mogu okupljati, moliti, pruža 

se mogućnost organiziranja duhovnih obnova, ali još uvijek je mali odaziv mlađe opatijske 

populacije, upozorava p. Vlah.  U ime vjernika grada Opatije drvenu skulpturu preuzeo je član 

Pastoralnoga vijeća župe Navještenja Blažene Djevice Marije, 

Nevio Novak. Ivan Merz primjerom svoga života oduševljavao je ne 

samo svoje suvremenike u prošlom stoljeću, nego je i danas njegovo 

svjedočanstvo itekako snažno i izazovno, rekao je Novak 

zahvaljujući župljanima karlovačke župe i dodao kako je Opatijcima 

više nego potrebna nazočnost snažne osobe kakav je bio Merz. 

«Danas se sve više osjeća snažna prisutnost svjetovnog 

materijalističko hedonističkog stila života.», rekao  je Novak te sa 

superiorom Vlahom pozvao Karlovčane da se odazovu njihovom 

pozivu na obavljanje duhovnih vježbi u opatijskom isusovačkom 

samostanu gdje bi im uzvratili gostoprimstvo i učvrstili suradnju 

dvaju gradova. Ovom prigodom najavljen je znanstveni simpozij u 

jednom od opatijskih hotela čime će svečano biti obilježeni visoki jubileji opatijskih župa. 

Simpozij će biti održan 17. i 18. studenoga dok će se zaključiti svečanim euharistijskim slavljem 

19. studenoga u crkvi Navještenja Blažene Djevice Marije a predvodit će ga kardinal Josip 

Bozanić.   

Helena Anušić  

 

 

Zagreb, 5. studenoga 2006. 

Novoosnovano Hrvatsko katoličko sveučilište pod zaštitom bl. Ivana Merza 

 
U Zagrebu je ove godine osnovano Hrvatsko katoličko sveučilište. Dekret  o njegovu 

osnivanju potpisao je zagrebački nadbiskup kardinal Josip 

Bozanić još 3. lipnja 2006, a objavljen je u katoličkom tjedniku 

"Glasa Koncila“ od 5. studenog 2006. na str. 3. Na kraju dekreta 

koji nosi naslov "Luce vera illuminata" - "Istinskom svjetlošću 

obasjana"  Kardinal Josip Bozanić  povjerava novu ustanovu 

zaštiti također i blaženog Ivana Merza uz ostale hrvatske 

nebeske zaštitnike posebno povezane sa Zagrebom. Evo 

Kardinalovih riječi na kraju dekreta:  
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„Hrvatsko katoličko sveučilište povjeravam zagovoru Blažene Djevice Marije, 

Prijestolja Mudrosti, kao i nebeskih zagovornika Zagrebačke Crkve: sv. Marka Križevčanina, 

bl. Augustina Kažotića, bl. Alojzija Stepinca i bl. Ivana Merza, učenih svjedoka istine i 

promicatelja evanđeoskog čovjekoljublja.“  

Sveučilište je potrebno cijeloj, a posebno našoj Crkvi u hrvatskome narodu, radi rasta i 

razvoja kršćanske kulture i ljudskog napretka, ističe 

kardinal u dekretu i upozorava da cijela crkvena 

zajednica treba poduprijeti tu katoličku visokoškolsku 

ustanovu i pomoći njezin razvoj. Kardinal je uvjeren da 

će Hrvatsko katoličko sveučilište (HKS) biti most 

susreta s drugim kulturama i civilizacijama.  

U svijetu danas postoji oko 1.300 katoličkih 

sveučilišta, a oko 250 ih je utemeljeno tijekom 

pontifikata pape Ivana Pavla II, rekao je tom prigodom 

kardinal Grocholewski, osvrćući se na iskustva katoličkih sveučilišta u svijetu, posebice 

istaknuvši vrlo kvalitetna sveučilišta i njihov ugled u zemljama u kojima su katolici u manjini, 

te otvorenost tamošnjih vlada za suradnju s osnivačima katoličkih sveučilišta. zORKA 

 

 

Zagreb, 16. studenoga 2006. 

Započeo postupak beatifikacije prof. Marice Stanković 

koja je ostvarila ideju bl. I. Merza o svjetovnom redu 
 

Pod predsjedanjem kardinala Josipa Bozanića u četvrtak 16. studenoga u 17 sati u 

prepunoj dvorani sabornici Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu održana je prva javna 

sjednica otvaranja kauze za beatifikaciju utmeljiteljice prvoga svjetovnog instituta u Hrvatskoj 

prof. Marice Stanković. U svome uvodnom govoru kardinal Bozanić istaknuo je veliku važnost 

ovoga čina. Njezin postupak za beatifikaciju omogućit će 

bolje poznavanje ne samo njezina herojskog i mučeničkog 

života nego i upoznavanje njezine karizme Bogu 

posvećenog života u svijetu, što ja aktualno i za naše 

vrijeme. Otvorenju procesa sudjelovale su mnoge ugledna 

osobe iz crkvenog života, brojni štovatelji s. Marice, kao i 

još živuće osobe koje su je poznavale. Na poticaj i po 

nadahnuću bl. Ivana Merza Marica Stanković je utemeljila 

prvi ženski svjetovni institut u Crkvi u Hrvata pod 

nazivom Suradnice Krista Kralja. O prvotnoj ulozi bl. 

Merza u njegovu osnivanju Marica izričito govori u svojim spisima o nastanku njihove 

ustanove. Brojne prisutne članice instituta Suradnica Krista Kralja na poseban su način bile 

radosne i ponosne što konačno i njihova utemeljiteljica  ide prema časti oltara da nam tako 

svima njezin primjer vjernosti Bogu, Kristu i Crkvi bude poticaj, ohrabrenje i uzor kršćanskog 

življenja. Otvorenju procesa nazočili su i zagrebački bogoslovi koji su svojim pjevanjem 

uzveličali svečanost.  

Nakon imenovanja postulatora kauze mr. Milana Pušeca u siječnju protekle godine, 

načelne potpore Hrvatske biskupske konferencije procesu beatifikacije na jesenskom 

zasjedanju, ovogodišnjih imenovanja teološke (21. veljače) i povijesne (20. ožujka) komisije, 

te izjava "nihil obstat" Kongregacije za kauze svetaca u Rimu (10. lipnja), kardinal Bozanić 

donio je 19. listopada odluku o otvaranju kauze i početku procesa, te o uspostavi sudišta i 

imenovanju članova. Imenovani su: kao sudac delegat Ordinarija mons. Vladimir Stanković, 
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kao promicatelj pravde dr. Josip Šalković, kao bilježnik vlč. Mladen Škvorc i kao pridruženi 

bilježnik, kopist i arhivist Kata Bilandžija, navodi se u priopćenju iz postulature kauze.  

U radu sjednice osim imenovanih članova Sudišta te postulatora kauze mr. Milana 

Pušeca i kancelara Nadbiskupskog duhovnog stola mr. Stjepana Večkovića sudjeluju i članovi 

ranije imenovanih komisija, koje su u određenoj mjeri već i započele radom te će o tome 

izvijestiti na sjednici. Teološka komisija radi u sastavu: dr. Bonaventura Duda, OFM, dr. Marko 

Matić, DI, i dr. Valentina Mandarić, franjevka od Bezgrešne. Povijesnu komisiju čine: preč. 

Ivan Miklenić, mr. Ivica Musa, DI, i mr. Anđelko Košćak.  

Marica Stanković, rođena je 31. prosinca 1900. i umrla u Zagrebu 8. listopada 1957., a 

njezin grob na zagrebačkom Mirogoju posjećuju brojni prijatelji i molitelji. Kao nastavnicu, i 

još više kao zauzetu sudionicu u katoličkom organiziranom radu 

s mladima, poletnu i uvjerljivu kako u pisanoj tako i u izgovorenoj 

riječi, istinitu u vjerničkoj dosljednosti života i rada, upoznali su 

je i u drugim krajevima Hrvatske. Crkva ju je 1942. odlikovala 

svojim visokom odličjem Pro Ecclesia et Pontefice, a 

komunistička vlast 1947. zatvorila i osudila na pet godina 

robijanja u Slavonskoj Požegi. Bila je bliska suradnica bl. Ivana 

Merza u apostolatu mladeži o čemu su sačuvani brojni dokumenti. 

Surađivala je u svojim zrelim godinama i s bl. Alojzijem 

Stepincem i dr. Franjom Šeperom. Uz njihovu je potporu uspjela 

osnovati prvi svjetovni institut u Hrvatskoj (Suradnice Krista 

Kralja) te 1953. doživjeti i njegovo crkveno priznanje. Izmučena 

dugogodišnjom patnjom umire već u svojoj 57. godini života, 

zračeći do kraja kršćanskom radošću i pouzdanim predanjem. Premda se njezino ime nije do 

sloma komunizma smjelo spominjati u javnosti, njezina je uspomena sačuvana u mnogima, i 

sve više njih se utječe njezinu zagovoru. Posljednjih se godina napokon u javnosti našlo i 

njezino ime i njezina pisana riječ, a otvaranje procesa omogućuje da se uz službeno ispitivanje 

još živih svjedoka i potpuno kritički prouči svaka pojedinost njezina života, svi njezini 

objavljeni i neobjavljeni spisi te mnogobrojne pismene izjave njezinih suvremenika.   

Pokretanje kauze beatifikacije prof. Marice Stanković trebalo bi, prije svega, dati prinos 

podupiranju i poticanju razvoja laičkoga apostolata i ostvarivanju svetosti u svakodnevnim 

okolnostima života kako je to istkanuo u uvodnom govoru zagrebački nadbiskup Josip Bozanić. 

Otkrivanje njezine osobe kao uzora vjerničkog života u svijetu može nadahnuti i novi smisao 

za katoličko organiziranje i odgoj mladih naraštaja u današnjim prilikama te tako predstavlja 

posebni poziv onima koji imaju odgojnu zadaću u društvu i Crkvi, kako vjeroučiteljima tako i 

ostalim odgojno-prosvjetnim djelatnicima, da se u svom zvanju još življe založe oko ostvarenja 

pravih duhovnih plodova u novim generacijama. U ovim vremenima, kad se s mnogih strana 

želi narušiti dostojanstvo crkvenih pastira i potkopati zajedništvo hijerarhije i laika, vjerničko 

držanje i herojske kreposti Marice Stanković u iskazivanju ljubavi prema Crkvi i njezinim 

pastirima mogu biti primjer mnogima. Njezina kauza može posebno pridonijeti u priznavanju i 

produbljivanju organiziranijeg apostolata žene u Crkvi. Dubina, evanđeoska jednostavnost i 

odgojna pronicljivost mnogobrojnih njezinih članaka može potaknuti na razmišljanje o 

plodnijem korištenju današnjih sredstava javnog priopćavanja na odgojnom području. Njezina 

će kauza pomoći da se dublje osvijetli još uvijek nedovoljno istraženo djelovanje naše Crkve u 

prvoj polovici dvadesetog stoljeća, osobito pak herojsko i mučeničko ozračje života, te Crkve 

u ateističkom komunističkom režimu. 

Započeti postupak traži mnogo strpljivog i dugotrajnog rada, istraživanja i ispitivanja, 

kako bi se u skladu s crkvenim propisima utvrdio herojski stupanj kreposti kandidatkinje. 

Imenovano sudište i komisije trebaju u ovom slučaju, nakon istraživanja,  konkretno utvrditi da 
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je Marica Stanković "sve sile svoga uma i srca stavila u službu Kristova kraljevstva", kako je o 

njoj neposredno nakon smrti posvjedočio blaženi Alojzije Stepinac.  

 

 

Rijeka-Sušak, 21. studenoga 2006. 

Osnovan Klub gimnazijalaca «Ivan Merz» na Sušačkoj gimnaziji u Rijeci 

 
Klub gimnazijalaca «Ivan Merz“ osnovan je na Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u 

Rijeci u mjesecu rujnu 2006. godine radi autentičnijeg i savršenijeg njegovanja kršćanskog 

života gimnazijalaca, po uzoru na blaženika Ivana Merza. Papa Ivan Pavao II. rekao je u 

propovijedi na beatifikaciji bl. Ivana: «Ime je Ivana Merza za čitav jedan naraštaj mladih 

katolika značilo program života i djelovanja. Ono to 

mora biti i danas!».  

Držimo da u današnjem zahtjevnom vremenu lik 

Ivana Merza koji je živio ljubav prema Isusu Kristu, koji 

se životno hranio kroz euharistiju i ispovijed, koji je 

ljubio Crkvu i Papu, koji se predao Gospi, može biti 

ideal čistoće i življenja svjedočke vjere današnjim 

mladima.  Glavni idejni začetnik ovoga kluba i njegov glavni animator jest gimnazijski 

vjeroučitelj, Marin Miletić.    

Pravilnik članova Kluba gimnazijalaca «Ivan Merz» 
Prve sušačke hrvatske gimnazije sadrži u sebi ova načela: 

Odanost Crkvi, dnevna molitva, svakodnevna posveta Mariji, redovita euharistija u 

svojim župama, mjesečna zajednička euharistija u katedrali Sv. Vida, češća duhovna obnova, 

aktivna duhovna djelatnost i katolička aktivnost. Susreti su svaki četvrtak u Gimnaziji s 

početkom u 20 sati. 

O projektima Kluba «Ivan Merz» izvještava Marin Miletić: 
Projekt mreža ljubavi 

Mlade Kluba «Ivan Merz» su podijeljeni u nekoliko odreda (grupa). Svaki odred ima 

svog koordinatora. Svaki odred dobije u zadatak brinuti o jednoj ulici gdje se nalaze potrebiti 

(siromašni, starci, osamljeni). Tako postaju poput «anđela čuvara» potrebitih. Jednom tjedno 

posjećuje dotičnu obitelj (pojedinca). Prikuplja informacije o potrebitostima i iste proslijeđuje 

vjeroučitelju. Isti pak se trudi sve potrebito nabaviti. 

 

Projekt «dobro radi dobra dobroga» 

Mladi Kluba gimnazijalaca Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci tjedno volontiraju 

u Domu za nezbrinutu djecu «Ivana Brlić Mažuranić» u Lovranu. Subotom od 16-18 sati. 

Razgovaraju s mladima, sviraju gitare, pomažu im u učenju, zabavljaju ih i rade u 

radionicama.  Pripremaju igrokaz u kojem će glumiti štićenici doma, a isti će nastupiti u 

Gimnaziji povodom 'Božićnog tjedna' kao jedna od niza aktivnosti. Drugo mjesto volontiranja 

je Dom za  psihički bolesne odrasle osobe «Turnić» s kojim je pokrenuta suradnja napose u 

radu radne terapije štićenika Doma.  

 

Projekt «Duh Asiza živi» pod geslom: «Neka svaka religija u ime Božje na zemlju donosi pravdu 

i mir, oproštenje i život, ljubav!» Ivan Pavao II.  

U suradnji s Povjerenstvom za ekumenizam i dijalog Riječke nadbiskupije, Hrvatskim 

katoličkim zborom «MI» Rijeka, Franjevačkom mladeži – FRAMA, Klub gimnazijalaca Prve 

sušačke hrvatske gimnazije «Ivan Merz» kao glavni nositelj je pokrenuo niz događaja povodom 
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20 obljetnice velikog skupa u Asizu kada je papa Ivan Pavao II. okupio na jednom mjestu 

gotovo sve predstavnike religija da jedni pored drugih, kao braća, mole.  

 

Organizirali smo do sada:  

23. X. okrugli stol na Radio Trsatu: Duh Asiza živi. - 26. X. molitveni susret koji je 

okupio: baptiste, evangelike, pentekostalce, židove i nas katolike. Braća po Abrahamu 

muslimani su se ispričali jer su imami bili u BiH radi Ramazamskog bajrama. No, već idući dan 

su prisustvovali športskim susretima. Mjesto događaja: Gimnazija. - 26.X. u 20 sati – rock 

koncert kršćanske glazbe. Športska dvorana Gimnazije. - 28.X. dvorana Dinko Lukarić 

(Kozala) interkonfesionalni malonogmetni turnir. 

Svjesni svog identiteta i imena Kristovog po kojemu ima svi ljudi da se spase, no svjesni 

i želje Gospodina za jedinstvom, te nužnošću života u miru, Klub «Ivan Merz» nastavlja projekt 

kroz čitavu godinu. Mjesečne interkonfesionalne tribine 

u svečanoj dvorani Gimnazije. Na tribinama uvijek 

prisustvuju i svi ostali predstavnici religija. 

Za Božić će se dogoditi veliki interkonfesionalni 

malonogometni turnir katolika, pravoslavaca, baptista i 

muslimana (religija i crkvi koje imaju dovoljan broj 

mladih za športske ekipe) u dvorani Mladosti na Trsatu. 

U veljači, ekumenski susret. Okrugli stol: Identitet i 

tolerancija. Mjesec lipanj, kada završavaju mjesečne 

tribine, na kraju zajednički izlet mladih u Asiz.   

 

Projekt osnivanja katoličkih skauta odred «Ivan Merz» 

Svjestan sam kako mladima treba nuditi različit sadržaj preko kojega bi oni sami mogli 

na koncu doći do Krista i majke Crkve. Za one mlade, a Bogu hvala takvih je mnogo, koji vole 

prirodu, druženje i boravak u šumi, slijedi organiziranje Odreda katoličkih skauta «Ivan Merz» 

Riječke nadbiskupije. Skautska oprema će imati vidljiva obilježja Merza, odanog sina Crkve. 

U Riječkoj nadbiskupiji katolički skautizam se sve više razvija. U mjesecu studenom 2006. 

slijedi otvorenje Centra za razvoj katoličkog skautizma «Alojzije Stepinac» u Driveniku.  

 

 

Projekt osnivanja kršćanskog rock benda: «INOJ»  'In   the name of Jesus love' 

Držim kako je mladima danas mnogo štete učinjeno kroz određene rock grupe koje 

propagiraju ne-vrijednosti i često same ismijavaju temelje kršćanske vjere. Upravo iz tog 

razloga osnivamo kršćanski rock bend 'In the name of Jesus love' koji će isprva svirati domaću 

i stranu glazbu kršćanskog sadržaja. U svijetu je vrlo razvijena produkcija istih poput Mesiah 

prophet, White cross, Hillsong i sl. - Grupa gimnazijalaca je bila i na duhovnim vježbama u 

Pastoralnom centru «Sv. Jelene», Dramalj. 3.,4.,5. idemo na hodočašće u Međugorje s busom 

mladih.   

Rijeka, na blagdan Svih Svetih, 2006.         Vjeroučitelj, Marin Miletić, dipl.theol.  

 

 

Makarska, 25. studenoga 2006. 

U 101. godini umrla Ljubica Dominis velika štovateljica bl. Ivana Merza 

 
25. studenog 2006. umrla je u Makarskoj u sto prvoj godini života najstarija stanovnica toga 

mjesta: Ljubica Dominis. Rođena je 7. siječnja 1906. g. na Braču i ove je godine svečano 

proslavila svoj stoti rođendan u krugu svoje obitelji i župske zajednice, a visoki rođendan 

čestitao joj je osobno i gradonačelnik dok su joj makarski glazbari ispod prozora uputili 
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glazbenu čestitku. Ljubica je cijeli život bila aktivno angažirana u crkvenom životu kao 

orguljašica i voditeljica crkvenih pjevačkih zborova. Počela je svirati u crkvi na Braču već sa 

svojih trinaest godina, a posljednju misu u crkvi odsvirala je 1994. u Makarskoj kad joj je bilo 

88 godina. Neko je vrijeme službovala u Zagrebu i svirala je u crkvi sv. Josipa na Trešnjevci. 

Za svoj predani rad za Crkvu primila je pod kraj života od Pape Ivana 

Pavla II. posebno priznanje. Osobno  je poznavala bl. Ivana Merza a 

nakon njegove smrti bila je njegova velika štovateljica, pogotovo kad 

je pročitala njegov životopis.  Upoznala ga je prigodom orlovskoga 

sleta u Postirama na Braču 1927. g. na kojemu je prisustvovao i sam bl. 

Merz. Bila je članica Orlovske organizacije na čijem je čelu kao idejni 

i duhovni vođa stajao bl. Ivan. Tom je prigodom svirala na misi koja se 

slavila za sudionike orlovskog sleta. Nakon mise bl. Merz je došao na 

kor, pohvalio je njezino sviranje, a sve nazočne pjevače poticao je na 

pobožnost i revniji kršćanski život. Nakon što je bl. Merz umro, 

Ljubica, kako je sama izjavljivala, nikad nije mogla za njega moliti 

'Pokoj vječni daruj mu Gospodine' jer je bila uvjerena da za njega molitve više nisu potrebne; 

naprotiv, kako ga je držala svetim nakon što se u to i sama uvjerila kroz susret s njime, od tada 

mu je svake večeri molila jedan Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu da se u nebu moli i 

zagovara današnju mladež. Imala je u svome stanu i njegovu uramljenu sliku na zidu.  Govoreći 

o svojim životnim idealima naglasila je: “Moj je ideal Isus iz Nazareta. Njegova ljubav i 

razumijevanje ljudi meni su uvijek bili svjetlo u životu i tako sam učila svoje troje djece, četvero 

unučadi i četvero praunučadi“. Kad su je jednom pitali zašto vjeruje u Boga odgovorila je: „Jer 

čitam Evanđelje“. Drugom prigodom  na pitanje kako se zove s ponosom je odgovorila: "Hrvat 

mi je ime, a katolik prezime". S odlaskom Ljubice sve se više smanjuje broj živućih koji su 

osobno poznavali bl. Ivana Merza. - O 100. rođendanu Ljubice Dominis pisao je Glas Koncila 

od 22. siječnja 2006. i mjesečnik Makarsko primorje od 25. siječnja 2006.  

 

 

Rijeka, 25. studenoga 2006. 

Program "Duh Asiza živi" predstavljen u Klubu gimnazijalaca  

 
Klub gimnazijalaca „Ivan Merz“ Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci među svojim 

brojnim aktivnostima od početka ove godine kad je osnovan, predstavio je 23. studenoga 

projekt "Duh Asiza živi". Na konferenciji za novinare u svečanoj dvorani Gimnazije okupili su 

se predstavnici islamske zajednice, Makedonske pravoslavne crkve i Katoličke crkve te 

protestantskih Crkava.   

Svaki posljednji ponedjeljak u mjesecu održavat će se međureligijske tribine s početkom 

u 19 sati u svečanoj dvorani Gimnazije, a prva, koja će se 

održati 27. studenoga, bavit će se temom "Dijalog s 

muslimanima". Osim toga, 12. prosinca u svečanoj dvorani 

Gimnazije s početkom u 19 sati bit će organiziran susret s 

članovima terapijske zajednice Cenacolo i roditelja 

ovisnika, zatim 19. prosinca koncert klasične glazbe 

Collegium musicum fluminense s početkom u 19 sati u 

svečanoj dvorani Gimnazije, a 22. prosinca koncert u 

Došašću: "Točno u podne" u svečanoj dvorani riječke 

Gimnazije. U siječnju će u dvorani Mladosti na Trsatu biti 

održan međureligijski malonogometni turnir, u veljači ekumenski susret i okrugli stol "Identitet 

i tolerancija", a u lipnju zajednički izlet predstavnika svih religija u povodu završetka 
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projekta.Predviđa se i tiskanje knjižice u kojoj bi bili predstavljena sva održana događanja te bi 

se predstavile i sve religijske zajednice i Crkve s područja grada Rijeke. Cijela ova 

međureligijska akcija protkana je duhom Pape Ivana Pavla II. izraženom u Papinoj rečenici: 

'Nek svaka religija u ime Božje na zemlju donosi pravdu i mir, oproštenje i ljubav!' Klub 

gimnazijalaca „Ivan Merz“ posebno se nadahnjuje na liku i djelu svetačkog života bl. Ivana 

Merza kojega su si uzeli za svoj uzor i zaštitnika.  

 

 

Rijeka-Sušak, 29. studenoga 2006. 

Prva tribina Kluba gimnazijalaca „Ivan Merz“ na Sušaku u Rijeci  

pod naslovom Dijalog s muslimanima 

 
«Dijalog s muslimanima» naziv je interkonfesionalne tribine održane u ponedjeljak, 27. 

studenoga u svečanoj dvorani Prve hrvatske sušačke gimnazije u Rijeci. Tribinu je organizirao 

klub gimnazijalaca « Ivan Merz » u okviru manifestacija «Duh Assisa živi» s ciljem 

upoznavanja mladih s drugim religijama radi promicanja međureligijskoga dijaloga u gradu 

Rijeci. S obzirom da će svakog posljednjeg ponedjeljka večer biti posvećen drugoj religiji, gost 

prve bio je riječki imam i uposlenik riječke Islamske 

zajednica, Hidajet Hasanović. Moderator skupa bio je, u 

ime organizatora, vjeroučitelj Marin Miletić, a svoju 

podršku dala je ravnateljica Gimnazija Judita Franko.   

Izlaganje je potaknulo brojna pitanja mladih 

gimnazijalaca, od položaja žene, tradicionalne odjeće, 

običaja do pitanja vezanih za posjet Svetoga Oca 

Turskoj. Osvrćući se na prosvjede, riječki imam smatra 

kako papin posjet podržava većinsko tursko 

stanovništvo dok su prosvjedi organizirani od strane malih grupacija. Osvrćući se na trenutnu 

situaciju u hrvatskome društvu u vezi s poznavanjem drugih religija, smatra kako ni muslimani 

dovoljno ne poznaju svoju vjere i ne treba očekivati od pripadnika drugih religijskih uvjerenja 

da ju poznaju više.  U ime organizatora, okupljene je pozdravio vjeroučitelj Miletić poručivši 

kako religije nikada nisu ishodište netrpeljivosti. Podršku organizaciji ove tribine dali su riječki 

nadbiskup Ivan Devčić i gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel.  

 

 

 

 

Zagreb, 1. prosinca 2006. 

Otvoren natječaj za Uskrsfest 2007. - nadahnuće bl. Ivana Merza 

 
Organizacijski odbor USKRSFESTA raspisao je natječaj za festival popularne duhovne 

glazbe koji će se održati 15. travnja 2007. u Koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski" u Zagrebu. 

Ovaj festival ima svoj početak u proslavi 50. obljetnice smrti bl. Ivana 

Merza 1978. g. pa se smatra njegovim nadahnućem. Prvi Uskrsfest 

održan je 1979.g.   

Natječaj je otvoren do 26. siječnja 2007. Skladbe poslane na 

natječaj moraju biti nove, ne objavljene, tematsko kršćanskog 

karaktera, s trajanjem do 4 minute. Snimke koje ne moraju biti 

studijske ali glazbeno-produkcijski treba biti što sličnija izvedbenoj 
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verziji dostavljaju se isključivo na CD-u u audio ili MP3 s minimalnom rezolucijom od 192 

kbps. Uz snimku skladbe potrebno je poslati i tekst (u Word) te note pjesme (skenirano u JPG 

formatu).  

Radove treba slati na adresu: Ured za mlade HBK, s naznakom za Uskrs fest 2007, 

Kaptol 21, 10000 Zagreb.       Organizacijski odbor "Uskrs festa 2007." 

 

 

Zagreb-Split-Banja Luka, 16. prosinca 2006. 

Proslavljen 110. rođendan bl. Ivana Merza 

 
U subotu 16. prosinca 2006. u Zagrebu, Splitu i Banjoj Luci, proslavljen je 110. 

rođendan Blaženog Ivana Merza. Za tu prigodu u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu u 

Palmotićevoj ulici, gdje se nalazi njegov grob, služene 

su svete mise. Prva, koju je predvodio postulator o. 

Božidar Nagy, održana je prije podne u 10 sati za mlade, 

članove raznih udruga koje nose ime po bl. Ivanu Merzu 

kao i za ostalu mladež. Posebno brojni na proslavi bili 

su članovi Katoličke odbojkaške lige koja nosi naziv 

„Bl. Ivan Merz“. Nakon sv. mise mladi su se pomolili 

na njegovom grobu, otpjevali njegovu himnu i potom su 

u dvorani prisustvovali prezentaciji o životu i djelovanju 

bl. Ivana Merza. Druga sv. misa bila je za puk navečer u 19 sati. Na sv. misama čitana je i 

poruka koju su za rođendan bl. Ivana u Hrvatsku uputili mladi štovatelji bl. Ivana Merza sa 

Filipina.  

110. rođendan bl. Ivana Merza posebno je proslavljen i u njegovom rodnom gradu 

Banjoj Luci. Proslavu u banjolučkoj katedrali organizirala je Katolička udruga Bl. Ivan Merz 

koja djeluje na teritoriju Banjolučke biskupije.  

Na isti dan u Splitu, novosnovana humanitarna Udruga bl. Ivana Merza za pomoć 

mladima uz prigodnu svečanost dodijelila je stipendije srednjoškolcima i studentima slabijeg 

imovinskog stanja. Svečanu sv. misu predvodio je dr. Marin Škarica.  

 

 

Filipini - Quezon City, 16. prosinca 2006. 

I na Filipinima proslavljena 110. obljetnica rođenja bl. Ivana Merza 

 
Štovatelji bl. Ivana Merza na Filipinima, članovi Bratovštine katoličkih svetaca također 

su obilježili 110. rođendan bl. Ivana. Na sam dan, 16. 

prosinca predsjednik bratovštine Dave Dela Cruz zajedno 

sa svojim suradnicima poveli su hodočašće ministranata u 

marijansko svetište Marije Majke od Euharistije, udaljeno 

stotinjak kilometara od njihova grada Quezan City koje se 

nalazi u susjednoj biskupiji Malolos. Ondje su sudjelovali 

u liturgijskom bogoslužju i izmolili molitvu u čast bl. 

Ivanu Merzu. Molili su se potom i za hrvatsku mladež, 

kako su nam javili, kao i za druge nakane. Na slici ih 

vidimo sa sličicama bl. Ivana Merza u samom svetištu, a 

ovu su sliku posebno načinili da bude poslana u Hrvatsku 

kao dokaz njihova štovanja hrvatskog blaženika. 
Štovatelji bl. Ivana s Filipina uputili poruku u Hrvatsku za 110. rođendan bl. Ivana Merza 
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   Draga braćo i sestre u Hrvatskoj!  - Mir i ljubav sa Filipina!  

Prije nego započnem svoje pismo, htio bih pozdraviti njegovu ekscelenciju 

zagrebačkoga nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, o. Božidara Nagya, uvaženu braću i sestre 

prisutne na ovom velikom događaju u životu Ivana Merza, i sve vas okupljene na današnjem 

slavlju, dobrom i veselom slavljeničkom danu!  Pišem vam u ime članova bratstva katoličkih 

svetaca, a mi bismo vam željeli poslati naše čestitke, molitve i ljubav na ovu 110 obljetnicu 

rođenja blaženog djeteta Hrvatske, Ivana Merza.  

Molim vas dopustite mi da podijelim s vama kratku refleksiju:  

Bratstvo katoličkih svetaca je sada u trećoj godini od svog osnutka. Da, bratstvo je 

mlado, ali raste u svetosti i po Božjem planu, zahvaljujući nadahnuću bl. Ivana. Život bl. Ivana 

Merza potaknuo je Bratstvo da je svetost doista moguća u današnjemu svijetu.   

Ovoga jutra, po našem vremenu, nekoliko naših poslužitelja oltara naše župe 

Gospodnjega preobraženja imat će malo hodočašće u svetište Majke od Euharistije i Milosti u 

Bulacan, provinciju blizu Manile, i tamo ćemo odnijeti sliku bl. Ivana i relikvije njegove odjeće 

i molit ćemo krunicu, kao naš vid proslave njegova rođendana. Sigurno da ste svi vi uključeni 

u svaku riječ koju naša srca izražavaju.  

Tri su značajke koje je bl. Ivan dodijelio Bratstvu i željeli bismo to također podijeliti s 

vama. Prvo je njegova ljubav prema sv. Euharistiji: život Ivana 

Merza usredotočen je na Isusa. On je uistinu njegov izvor života 

i milosti. Moramo naučiti voljeti Euharistiju jer je ona naš život. 

To je Isus. Drugo, bl. Ivan nas je naučio da je Bog milosrdan i to 

možemo osjetiti kroz sakrament pomirenja. Ovoga Došašća, 

kako se pripremamo za dolazak našega Gospodina Isusa Krista, 

a vrlo je znakovito da u to vrijeme adventa pada i rođendan bl. 

Ivana, najveći dar koji možemo dati našemu Gospodinu je čisto 

srce i duša. Posljednje; bl. Ivan živio je svoj sveti život prikazavši 

svoj skroman i težak rad na veću slavu Božju. I mi možemo biti 

sveti u našem jednostavnom (skromnom) životu, kao što je to 

činio bl. Ivan i ostali sveci.  

Riječ snage za sve vas, iz dubine moga srca. Bl. Ivan je pravi 

model (uzor) svetosti za sve nas mlade. U središtu svijeta, prepunog mržnje, problema, grijeha 

i podjela, vrijeme je da mi pokažemo svijetu da je SVETOST MOGUĆA jer Bogu nije ništa 

nemoguće. Da, teško je, ali mi moramo ići zajedno kako bi cijeli svijet mogao biti svet. Nikad 

se ne predajte, nikad ne odustajte i nikad ne recite NE. Mi to možemo. Mi možemo biti sveti.  

Zahvaljujem ocu Božidaru što nam je omogućio da ovaj trenutak podijelimo s vama. Mi 

osjećamo bl. Ivana u prisustvu o. Božidara. Zahvaljujemo Bogu za njega, zahvaljujemo Bogu 

za dar bl. Ivana Merza. Doista, bl. Ivan je svetac! Vjerujemo da će on biti pridružen među svece. 

U našem srcu, on je svetac! Dopustite mi da završim ovu poruku jednostavnom molitvom koju 

sam načinio za sve vas:  

Bože, naš Oče, zahvaljujemo Ti za dar života, osobito za dar bl. Ivana Merza. Kako 

slavimo njegov 110 rođendan, ponizno te molimo, pošalji Duha Svetoga kako bismo i mi mogli 

biti sveti kao što si i Ti svet. Zajedno s molitvama bl. Ivana, u poniznosti te molimo, pomozi 

nam da budemo živi svjedoci Tvoga Sina Isusa u ovome modernom svijetu. Vjerujemo da je 

svetost doista moguća. S Marijom našom majkom, molimo Te po Kristu Gospodinu Našemu. 

Amen.   

Na filipinskom jeziku: Mabuhay po kayong lahat at mahal na mahal naming kayo mga 

kabataang taga-Croatia!  (Dugo živite i tako vas mnogo volimo, dragi mladi Hrvati! )  

Obećajemo naše trajne molitve i ljubav za sve vas braćo i sestre!  

U Isusovo ime  

Dave Ceasar ma. F. Dela Cruz  
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Predsjednik  Bratstva Katoličkih Svetaca  

16. prosinca 2006  
THE CONFRATERNITY OF CATHOLIC SAINTS 

91-A 18th Avenue, Cubao, 1109 Quezon City, Philippines 

Website: www.catholicsaints.multiply.com  

E-mail: catholicsaints@catholic.org  

 

 

Split, 17. prosinca 2006. 

Dodjela stipendija Udruge „Ivan Merz“ 

 
U  prigodi proslave 110. obljetnice rođenja blaženog Ivana Merza humanitarna udruga 

iz Splita koja nosi njegovo časno ime upriličila je na njegov rođendan, 16. prosinca  2006. u 

kapeli Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu svetu Misu i podjelu stipendija. Trenutno je u 

program stipendiranja uključeno 14 stipendista – srednjoškolaca i studenata slabijeg 

imovinskog stanja a svečanoj podjeli stipendija nazočili su svi stipendisti koji su bili u 

mogućnosti doći te članovi njihovih obitelji kao i aktivisti 

Udruge. Prvi međusobni susret stipendista na kojima su im 

uz odluke o stipendijama podijeljene i prigodne knjige: 

Životopis blaženog Ivana Merza te Kompendij KKC-a bio 

je prožet obostranom radošću – onih koji su zaslužili i 

dobili stipendije kao i onih koji su pomogli prikupiti 

potrebna sredstva. Čestitajući svim stipendistima 

predsjednik Udruge Miro Radalj je izrazio nadu da će im 

ovo biti ne samo materijalna potpora već u prvom redu 

poticaj i ohrabrenje da ustraju u svom školovanju te da i dalje budu na ponos svojoj obitelji kao 

što su to po svojim rezultatima i uzornom ponašanju do sada bili. Naglasio je da će članovi 

Udruge nastojati tijekom godine prikupiti dodatna sredstva te da će se broj stipendista s 

dosadašnjih 14 do kraja akademske godine značajno povećati. Zahvalio je i svima onima koji 

su svojim prilozima omogućili djelovanje ove Udruge.   

Nakon svečane podjele odluka o stipendiji uslijedila je sveta Misa koju je predvodio dr. 

don Marin Škarica, a koji je na poseban način vezan uz blaženog Ivana Merza; naime, on je 

napisao prvu disertaciju o bl. Ivanu Merzu i obranio je u Rimu 1978. g. Tema njegove doktorske 

radnje bila je «Ivan Merz, začetnik liturgijskog pokreta u Hrvatskoj». Don Marin je u 

propovijedi istaknuo sve one vrline koje su resile blaženog Ivana Merza te pozvao sve 

stipendiste da mole za blaženikov zagovor ali i da ga nasljeduju u ljubavi prema liturgiji, molitvi 

i euharistijskom životu.  

Zajednički susret nakon svete Mise bio je prigoda za međusobna upoznavanja te radosni 

početak novih prijateljstava.  

Opširnije o ovoj humanitarnoj udruzi vidi na njihovoj web stranici:  

www.udrugaivanmerz.hr  

 

 

Rijeka-Sušak, 19. prosinca 2006. 

Gimnazijalci iz Kluba „Ivan Merz“ pomažu djeci Ruande 
 

Klub gimnazijalaca “Ivan Merz” iz Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci uključio 

se 19. prosinca 2006. u humanitarni program kumstva za djecu Ruande udruge Zdenac. Na 

božićnoj svečanosti u dvorani škole, uz duhovne pjesme i čestitke, akciju je predstavio 

vjeroučitelj Marin Miletić.  

mailto:catholicsaints@catholic.org
http://www.udrugaivanmerz.hr/
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Dvjestotinjak učenika na račun udruge Zdenac uplatilo je 5148 kuna, a tim novcem platit 

će godišnju školarinu za 20. djece u salezijanskom centru za mlade Gatenga u glavnom gradu 

Ruande Kigali gdje djeluje i riječki laik, misionar Nikola Babić. Udruga Zdenac, koja pomaže 

salezijanskoj misiji i obučava volontere za misije, navodi kako je za godišnje školovanje jednog 

djeteta potrebno 36€, dok za boravak u domu svakom djetetu treba 

120€. U salezijanskom centru školuje se 250 djece, od kojih 110 živi 

u domu. Vjeroučitelj Miletić je istaknuo kako mladi i ovom akcijom 

pokazuju kako su spremni pomoći onima u potrebi i odazvati se 

humanitarnim projektima.  

Učenicima se obratila i  ravnateljica Gimnazije Đudita Franko 

pohvalivši njihovu spremnost podijeliti božićnu radost s drugima. 

Čestitku je uputio i župnik mons. dr. Josip Manjgotić pozvavši mlade 

na svjedočenje zajedništva, mira i solidarnosti.  

Za glazbeni program i predbožićni ugođaj brinuli su se članovi dua Aledory, a učenici 

Gimnazije čitali su evanđeoske odlomke koji govore o rođenju Isusa i značenju događaja 

utjelovljenja za čovječanstvo.  

Akcija za pomoć djeci Ruande traje i dalje. Uplate se mogu vršiti na žiro račun udruge 

Zdenac  a nakon uplate potrebno je kontaktirati Udrugu na telefon 021 486 429 ili e-mailom: 

info@zdenac.org. 

 

 

Pučišća, Brač, 26. prosinca 2006. 

Nadbiskup Eterović spomenuo bl. Ivana Merza  

na proslavi 50. obljetnice smrti mons. Frane Krstinića 
 

Na blagdan sv. Stjepana prvomučenika, 26. prosinca, u Pučišćima na Braču upriličena 

je prigodna akademija uz 50. obljetnicu smrti mons. Frane Krstinića, zaslužnoga svećenika koji 

je živio i djelovao u tome otočkomu mjestu. Program sjećanja na toga pučiškoga župnika 

započeo je svečanim misnim slavljem koje je u župnoj crkvi predvodio glavni tajnik Sinode 

biskupa u Rimu nadbiskup Nikola Eterović zajedno s tamošnjim župnikom Tončijem 

Kusanovićem i Ivicom Eterovićem. Na prigodnoj akademiji župnik Kusanović istaknuo je kako 

je mons. Krstinić ugradio svoje svećeništvo u župu i mjesto u kojemu je djelovao od 1924. do 

1956. u različitim okolnostima te da je spomen na njega obveza i današnjim vjernicima na život 

s Bogom. Život i djelo mons. Krstinića predstavio je ukratko Ivica Eterović, svećenik iz 

Pučišća, koji je priredio i objavio brošuru o životu i radu toga pučiškoga župnika. Podsjetio je 

da je župa Pučišća u svojoj 440 godišnjoj povijesti imala 23 vrijedna župnika i mnogo kapelana 

koji su dali posebno obilježje svome mjestu. Između plejade tih vrsnih župnika isticao se svijetli 

lik Frane Krstinića iz Vrboske na Hvaru koji je bio vrijedni pastoralni radnik i zagovornik 

Katoličke akcije, pokreta za obnovom u vjeri. Mons. Krstinić je u župi formirao staleška društva 

kako bi preko njih pokrenuo obnovu vjerskoga života u cijelome mjestu. Osnovao je društvo 

djece - Mladi junaci, Djevojačko društvo, Društvo muževa i žena, Društvo trećoredaca, 

Misijsko društvo, čije je članove pozivao da uzornim moralnim životom i čestim primanjem 

sakramenata usmjeruju društvo prema svome cilju i duhovnomu napretku. Utemeljio je, 

nadalje, i društvo Domagoj u kojemu su bili učlanjeni pučiški mladići koje je posvetio sv. 

Tereziji od Djeteta Isusa. Uz dopuštenje biskupskoga ordinarijata i blagoslov pape Pija XI. 

počeo je graditi Dom katoličke akcije koji je, prema riječima vlč. Eterovića, postao drugi dom 

vjernika otvoren cijeli dan, ustvari kuća kulture toga mjesta. Mons. Krstinić se, istaknuo je 

predavač, posebno brinuo i za duhovna zvanja, tako da je za svojega života u sjemenište poslao 

oko trideset mladića, od kojih je jedanaest postalo svećenicima, te nekoliko djevojaka u 

mailto:info@zdenac.org
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samostan. U župu je 1929. doveo sestre dominikanke koje su živjele u kući obitelji Lode, gdje 

su u prizemlju otvorile Dječji vrtić. Nadbiskup Eterović je u prigodnoj riječi istaknuo da je 

pučiška župa najbolji primjer na koji se način konkretno primjenjuju smjernice i odredbe koje 

Pape upućuju vjernicima. Podsjetio je da je blaženi Ivan Merz, na kojemu se nadahnjivao taj 

zaslužni župnik, nadahnuće i za naše hrvatsko područje kroz različite organizacije i načela 

života i djelovanja.  

 

 

Zadar, 28. prosinca 2006. 

Bl. Ivan Merz u knjizi nadbiskupa Marijana Oblaka o Paulu Claudelu 

 
Sveučilište u Zadru objavilo je krajem studenoga 2006. kao priručnik Sveučilišta knjigu 

mons. Marijana Oblaka, zadarskoga nadbiskupa u miru, Paul Claudel - obraćenik, diplomat, 

književnik, u prigodi 50. obljetnice njegove smrti (1955.-2005.).  Nadb. Oblak, vrstan 

poznavalac ovog francuskog pisca, u ovoj svojoj knjizi na nekoliko 

mjesta spominje bl. Ivana Merza koji je i sam pisao o Paulu Claudelu, 

te donosi opširan prikaz Merzove analize Claudelove drame 

Navještenje. Stranice u knjizi gdje se bl. Merz spominje jesu: 80, 138, 

194-198, 206. Bl. Ivan Merz opširno obrađuje Paula Claudela u svojoj 

doktorskoj disertaciji, a o njemu je objavio i nekoliko posebnih članaka 

te je preveo na hrvatski i Claudelov Križni put, koji je doživio dva 

izdanja.  

U kratkoj "Uvodnoj riječi"  nadbiskup Oblak napominje da mu 

je prvotna svrha to veliko ime francuske i svjetske književnosti 

predstaviti hrvatskim čitateljima te tako proširiti krug njegovih poz-

navatelja. Knjiga je podijeljena u osam što kraćih što dužih poglavlja, 

uz četiri priloga. Claudel je rođen u Parizu 1868. Njegovo se obraćenje zbilo na Božić 1886. u 

katedrali Notre-Dame dok je Katedralna škola dječaka pjevala Gospin hvalospjev Veliča. Tada 

je, piše Oblak, "Claudel doživio snažno svjetlo sigurnosti kršćanske vjere" te je poput Savla 

mladi nevjernik Paul Claudel bio odabran da bude „L'Ambassadeur de Dieu - Božji vele-

poslanik", "obraćenik i obraćatelj svojih i drugih." Posebna je vrijednost poglavlja Obraćenik 

što autor u cijelosti donosi svoj prijevod Claudelova obraćenja (Ma conversion - Moje 

obraćenje).  

Poglavlju Claudel u Hrvata autor je posvetio pune 34 stranice: prijevodi drama i njihove 

izvedbe (Navještenje i Razdioba podneva, u izdanju HKD sv. Ćirila i Metoda),  Merzov 

prijevod Križnoga puta iz 1922. i njegovo  ponovljeno izdanje   u   nakladi   Glasa 

Koncila  2005.,   prijevod pjesama... O njemu se u nas pisalo i prošle, jubilarne  godine: Marulić 

6/2005., str. 1050 – 1097  i "Obraćenje na Božić. Glas Koncila, br. 52, Božić 2005. 

Knjiga mons. Oblaka Paul Claudel -- obraćenik, diplomat, književnik stručno je i 

znanstveno djelo, iznimno važno za našu hrvatsku književnost, kulturu i duhovnost, jer nam je 

njome predstavio velikoga francuskog i svjetskog velikana duha i pera te "duhovnoga učitelja 

za naše vrijeme", kako ga je lani u naslovu predstavila jedna mala, a vrijedna francuska knjiga. 

Zato smo i mi posve suglasni s autorom Oblakom kada u "Uvodnoj riječi" tvrdi: "Uvjeren sam, 

tko god s Claudelom druguje, taj će se obogatiti i oplemeniti, kulturno, rodoljubno i vjernički;" 

To je i glavna poruka ovoga pouzdanog zbornika o Paulu Claudelu, koji s pravom možemo 

nazvati hrvatskom Summom Claudelianom. 


