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Pučišća-Brač, 2. siječnja 2007. 

Bl. Ivan Merz nadahnjivao uzornog svećenika Franu Krstinića  
 

Na blagdan sv. Stjepana prvomučenika, 26. prosinca, u Pučišćima na Braču upriličena 

je prigodna akademija uz 50. obljetnicu smrti mons. Frane Krstinića. Bio je to zaslužan svećenik 

koji je živio i djelovao u tome otočkomu mjestu a nadahnjivao se na svetačkom liku blaženog 

Ivana Merza. 

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 provoditelj  Katoličke akcije koju je u Crkvu u 

Hrvata uveo bl. Ivan Merz. 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. 

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. izgradio je Dom Katoličke akcije koji je postao kuća kulture toga mjesta. Mons. 

Krstinić se posebno brinuo i za duhovna zvanja, tako da je za svoga života u sjemenište poslao 

oko trideset mladića, od kojih je jedanaest postalo svećenicima, te nekoliko djevojaka u 

samostan. U župu je 1929. doveo dominikanke koje su živjele u kući obitelji Lode, gdje su u 

prizemlju otvorile Dječji vrtić. Zaslužni se pučiški župnik, podsjetio je vlč. Eterović, brinuo i 

za ekonomsko i gospodarsko stanje cijeloga pučanstva, pomogavši osnivanje Uljarske zadruge 

(1909), a bio je glavni inicijator i suosnivač Potrošačke zadruge. Podsjetio je da je župnik 

Krstinić živio u teškim vremenima obilježenima siromaštvom i ratom. Nadbiskup Eterović je u 

prigodnoj riječi podsjetio 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.  

 

Manila-Filipini, 5. siječnja 2007. 

Bl. Ivan Merz na susretu „Klanjatelja sv. Tarzicija“  

 
U subotu, 30. prosinca 2006. "Klanjatelji sv. Tarzicija" iz 

Manile okupili su se u svetištu sv. Petra Krstitelja, franjevca, 

jedne od najvažnijih povijesnih crkava na Filipinima u biskupiji 

Cubao. Ovu je crkvu utemeljio sam sv. Petar Krst. prije sto 

godina nakon čega je bio poslan u Japan gdje je podnio 

mučeničku smrt za Krista. Ujedno je to prva crkva koja je 

utemeljena u biskupiji Cubao u kojoj su se kasnije izgradile 

mnoge druge  crkve. Toga dana, 30. prosinca Udruga Klanjatelja 

sv. Tarzicija imali su veliki susret. Tko su oni? To je skupina je mladih koju je utemeljila udruga 
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'Adoracia Nocturna' iz Španjolske, a koju su na Filipine  prenijeli oci isusovci. Glavni cilj 

Klanjatelja sv. Tarzicija jest ljubav i privrženost prema Presvetomu Sakramentu kao što je to 

činio njihov zaštitnik, sveti Tarcizije. Na ovaj godišnji 

susret bili su pozvani i članovi Bratovštine katoličkih 

svetaca - CCS (The Confraternity of Catholic Saints – 

koji su za tu prigodu donijeli relikviju svetoga Tarzicija 

kojoj su svi nazočni odali poštovanje. Predsjednik 

Bratovštine CCS Dave Dela Cruz u svome pozdravu nije 

propustio priliku da  promovira  bl. Ivana Merza. Rekao 

je kako je "blaženi Ivan poput sv. Tarzicija bio veliki 

ljubitelj Isusa u Euharistiji“ te je pozvao sve nazočne da 

čitaju njegov životopis. Obećao im je također da će im 

putem e-maila poslati informacije i sličice o bl. Ivanu. Spomenimo ovom prigodom da je bl. 

Ivan Merz napisao i jedan članak o sv. Tarziciju kao uzoru štovanja presv. Euharistije. 

Ovo čašćenje relikvija bio je veliki događaj i vrlo poseban jer je 30. prosinca nacionalni 

dan heroja na Filipinima. Za vrijeme ovoga obreda molilo se za papu Benedikta XVI, 

kubaovskoga biskupa Honesta Ongtiocoa, o. Božidara Nagya, SJ, mons. Fausta Lafranchia i 

sve postulatore. 

 

 

Kaštel Novi, 9. siječnja 2007. 

Novi broj „Kruga“ - časopisa udruge „Bl. Ivan Merz“ 

 
Već sedmu godinu u nizu Katolička udruga mladih Bl. Ivan Merz u božićnom vremenu 

objavljuje list za mlade pod nazivom "Krug". U njemu objedinjuje razne aktivnosti različitih 

sekcija udruge koja djeluje u dvije župe Kaštel Novi i Kaštel Štafilić. Tako u protekloj godini 

bilježi više od tisuću sati rada s mladima u tjednim susretima, župnim sastavima koji pjevaju 

na misama za mlade, raznim duhovnim obnovama, susretima 

mladih na župnoj, dekanatskoj i nadbiskupijskoj razini, 

sportskim aktivnostima, ministrantskim druženjima, koncertima 

u čast bl. Ivana Merza, radio emisijama i ostalim aktivnostima. 

Dvadesetak župnih animatora na čelu sa župnikom don Lukom 

Vucom sudjeluje u animiranju mladih za razne liturgijske susrete 

te u ovom listu donose i svoje tekstove i razna iskustva rada s 

djecom i mladima.  

Ovogodišnji broj donosi raznovrsne aktualne i edukativne 

teme obrađene s duhovnoga, psihološkoga, pravnoga i drugih 

vidova. Govori o socijalnom nauku Crkve, o stvaranju svijeta, o 

ljudskoj spolnost, o "dijagnozi" bolesti zavisti, o u današnjem 

dobu neatraktivnom zanimanju slušača; donosi govor Biblije o 

stresu. Također obrađuje teme: priroda govori o Bogu, tjelesno 

mrtvljenje - askeza, neimovinska šteta. Ovogodišnji broj donosi i popis svih župnika Kaštel 

Novoga u posljednjih pet stotina godina te srebrne i zlatne župne jubileje krštenih i vjenčanih. 

Naziv "Krug" označava zajedništvo, puninu, radost, vjernost i ostale vrednote Katoličke Crkve 

koje članovi udruge nastoje slijediti po uzoru na bl. Ivana Merza koji je zaštitnik istoimene 

udruge. 
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Zagreb, 13. siječnja 2007. 

Božićni turnir Katoličke odbojkaške lige „Bl. Ivan Merz“ 

 
U subotu, 13. siječnja, Katolička odbojkaška liga «Bl. Ivan Merz» (KOL-BLIM) koja 

okuplja mladež zagrebačkih župa, organizirala je tradicionalni «Božićni turnir» koji je ovaj puta 

održan u sportskoj dvorani u Zaprešiću, a  održava se već treću godinu za redom. KOL-BIM 

organizira među mladima sportske igre i natjecanja prožete kršćanskim duhom i načelima. Na 

turnir su se mogli prijaviti svi zainteresirani, uključujući i one koji nisu članovi Katoličke 

odbojkaške lige, u kategorijama za djevojke, za 

mladiće i prvopričesnice (do dvanaest godina). Kod 

djevojaka, u konkurenciji od dvanaest ekipa, 

pobijedila je ekipa iz župe Bl. Augustina Kažotića 

sa Peščenice, koja je u finalu bila bolja od ekipe Don 

Bosca iz župe Marije Pomoćnice sa Knežije. Treće 

mjesto je zauzela ekipa Don Bosco iz Podsuseda. 

Kod muških, u konkurenciji od šest ekipa, najbolji 

su bili gosti s Krka. Župa Punat je u finalu pobijedila 

ekipu Bl. Augustina Kažotića, dok je treće mjesto 

zauzela ekipa Maria Auxilium sa Knežije. Na turniru se, u duhu Katoličke odbojkaške lige, ipak 

najviše cijenila nagrada za fair-play. Kod djevojaka najkorektnija ekipa je bila Župa Punat, a 

kod muških ekipa Augustinčića iz župe sv. Petar iz Zaprešića. Kod prvopričesnica je bilo sedam 

ekipa, a nastupile su djevojčice iz klubova OK «Nebo» iz Zaprešića  i OK «Don Bosco» iz 

Zagreba. Uspješnije su bile djevojčice iz Zaprešića koje su uzele sva tri prva mjesta, a nagrade 

su dobile i sve druge sudionice.  

Nakon sportskog dijela turnira održana je sveta misa u župi Marije Kraljice Apostola, 

koju je predvodio postulator Bl. Ivana Merza otac Božidar Nagy. U propovijedi je postulator 

govorio o njihovom zaštitniku bl. Ivanu i iz njegova života naveo mnoge uspjehe koje je bl. 

Ivan ostvario kao i onaj najvažniji, a to je da je postigao svetost života. Nakon mise sudionici 

turnira iskazali su čašćenje relikvijama Bl. Ivana Merza. Nakon mise je usljedilo druženje i 

podjela nagrada, koje je u ime vodstva KOL-a podijelio otac B. Nagy.   Svi detalji o ovom 

turniru kao i ostale vijesti vezane za KOL-BLIM (Katolička odbojkaška liga blaženi Ivan 

Merz)  mogu se naći na web stranici: www.ivanmerz.hr,  direktorij Udruge Bl.Ivana Merza – 

KOL-BLIM. 

 

 

Slavonski Brod, 19. siječnja 2007. 

Štovanje bl. Ivana Merza širi se u školama  

 
Hrvatsko katoličko društvo prosvjetnih djelatnika - ogranak Slavonski brod (HKDPD), 

obilježilo je sto deseti rođendan bl. Ivana Merza u što je uključilo učenike osnovnih i srednjih 

škola. Temeljem odluke Ravnateljstva ogranka HKDPD 

Brodsko-posavske županije od 21. studenoga 2006. godine 

i preporukom Postulature te predstojnice Biskupijskog 

katehetskog ureda Đakovo, dr. sc. Lucile Zovak i Anđelke 

Čajkovac, više prosvjetne savjetnice za vjeronauk u 

Agenciji za odgoj i obrazovanje Osijek, organizirana je 

podjela sličica bl. Ivana Merza za učenike  četrdeset i pet 

škola u Slavonskom Brodu i okolici te je svakoj školi 

dostavljena i jedna veća slika Blaženika. Vjeroučiteljima se 

preporučilo da učenicima podijele sličice, ali i da se čita životopis i molitve bl. Merzu kako bi 

se njegov rođendan obilježio molitvom kako bi ga učenici mogli bolje upoznati.  "Čitanjem 
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molitve bl. Ivanu Merzu" stoji u odluci, "pomaže se njegovu postupku za proglašenja svetim!" 

Za ovu inicijativu posebno je zaslužan predsjednik ogranka HKDPD Sl. Brod,  mr. sc. Marko 

Varzić.  

 

 

Rijeka-Sušak, 20. siječnja 2007. 

Izrađeni grbovi kluba i skautskog odreda „Bl. Ivan Merz“ 

 
Član Kluba gimnazijalaca „Bl. Ivan Merz“, maturant IME I PREZIME Prve sušačke 

gimnazije izradio je grb za Klub kao i za Odred katoličkih skauta koji nosi također ime po bl. 

Ivanu Merzu. U pozadini grba Kluba vidi se pleter koji je u grbu Sušačke gimnazije, potom križ 

i potpuno uočljiva slika bl. Ivana. Grb Kluba ima plavi obrub, a grb skautskog odreda ima zeleni 

obrub da se naglasi veza skautizma s prirodom. U skautskom grbu umjesto pletera jest kompas 

iza lika bl. Ivana. Željelo se naglasiti da primjer i djelo Blaženika pokazuje pravi smjer mladima 

na životnom putu. 

 

 

Pag, 21. siječnja 2007. 

Bl. Ivan nadahnuo objavljivanje knjige o psalmima 

 
Samostan sestara Benediktinki na Pagu izdao je 2005. g.  knjigu 

„Moleći psalme“ od poznatog duhovnog pisca, trapista Thomasa Mertona. 

Uvod u knjižicu napisao je francuski trapist o. Filip Vanneste, koji je neko 

vrijeme boravio u trapističkom samostanu u Banjoj Luci gdje je naučio 

hrvatski. Svoj uvod o. Vanneste započinje ovim riječima: „Blaženi Ivan 

Merz u svom opisu dana provedenog u posjetu trapističkoj opatiji 

Rajhenburg u Sloveniji, govori i o psalmima koje su monasi pjevali u 

liturgijskoj molitvi Časoslova. Što više, slušao ih je ušima svoga srca i ti 

psalmi rasvjetljuju ono što je on bio i što je živio. Smatram također, da naš 

Blaženik možda ima udjela u tome da danas izdajemo hrvatski prijevod 

knjige jednog trapista o psalmima. Ovaj hrvatski prijevod knjige Thomasa 

Mertona o psalmima, nastavši, dakle, pod utjecajem beatifikacije Ivana Merza, nadovezuje se, 

također, na već prevedene knjige Thomasa Mertona…“  

 

 

Zagreb, 25. siječnja 2007. 

Prvi kip bl. Ivana Merza 

 
Na Teološko-pastoralnom tjednu koji se održavao u Zagrebu od 23. do 25. siječnja 2007. 

u prostorijama Nadbiskupske klasične gimnazije na Šalati 

predstavljen je javnosti original prvoga kipa bl. Ivana Merza. Izradio 

ga je zagrebački akademski kipar  Slaven Miličević. Visina kipa je 

160 cm. Umjetnik je prikazao bl. Ivana na dinamičan način, u pokretu 

s knjigom u rukama koja je simbol i njegove učenosti, njegova 

iskrenog traženja i nalaženja istine, a ujedno predstavlja i njegov 

nerazdruživi misal iz kojega je svakodnevno pratio sv. misu. Prvi 

primjerak kipa koji će biti izrađen u najnovijem materijalu a-kristal, 

namijenjen je župi Presv. Trojstva u Zagrebu u naselju Prečkom.  Sve 

informacije za daljnje narudžbe izrade kipa  mogu se dobiti u Postulaturi bl. Ivana Merza.  
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Rim, 4. veljače 2007. 

Svjetovni instituti s papom u Rimu 
„Neka vaš život u svijetu bude znak vašega života u Kristu!“ 

 

Blaženi Ivan Merz namjeravao je za vrijeme svoga života osnovati svjetovni institut, 

zajednicu katoličkih laika koji bi kao Bogu posvećene osobe u svijetu radili za širenje Božjega 

Kraljevstva. Rana smrt u tome ga je spriječila. Njegovu je ideju djelomično ostvarila službenica 

Božja Marica Stanković osnovavši žensku granu, institut Suradnica Krista Kralja. Od 1. do 4. 

veljače u Rimu se održao Međunarodni simpozij svjetovnih instituta na kojem su sudjelovale i 

predstavnice Suradnica Krista Kralja iz Hrvatske. Papa ih je sve primio u audijenciju i održao 

im pobudan govor. „Neka vaš život u svijetu bude znak vašega života u Kristu“ – bile su riječi 

pape Benedikta XVI. koje je upravio vjernicima, članovima svjetovnih instituta, koje je primio 

u audijenciju 3. veljače 2007. u prigodi Međunarodnoga simpozija povodom 60. obljetnice 

apostolske konstitucije Pija XII., 'Provida Mater Ecclesia'. Sveti je Otac istaknuo da su svjetovni 

instituti jedan od bezbrojnih darova kojima Duh Sveti prati hod Crkve. 

„Neka mjesto vašega apostolata bude sve ljudsko, a ne samo unutar kršćanske 

zajednice“ – napomenuo je Sveti Otac, te pozvao članove svjetovnih instituta da naviještaju 

Evanđelje u građanskoj zajednici gdje se odnosi ostvaruju u traženju općega dobra, u dijalogu 

sa svima, pozvani svjedočiti kršćansku antropologiju koja sadrži prijedlog za smisao u društvu 

koje je, zbog višekulturnoga i višereligijskoga ozračja koje ga obilježava, dezorijentirano i 

zbunjeno. Ova je apostolska konstitucija bila polazna točka na putu prema označavanju novoga 

oblika posvećivanja – vjernika laika i dijecezanskih svećenika, pozvanih na radikalno življenje 

svjetovnosti u koju su uronjeni – kazao je Sveti Otac te potaknuo nazočne da uvijek budu 

oduševljeni donositelji, u Isusu Kristu, smisla svijeta i povijesti. Vaš se zanos rađa iz otkrića 

Kristove ljepote, njegove jedinstvene ljubavi, susreta, te liječenja, uveseljavanja i okrjepljivanja 

života. Tu ljepotu žele slaviti vaši životi, kako bi vaš život u svijetu bio znak vašega života u 

Kristu. Djelo spasenja nije se ispunilo u suprotstavljanju, već unutar i kroz povijest ljudi – kazao 

je nadalje Sveti Otac. Sâm se otkupiteljski čin zbio u kontekstu vremena i povijesti, i obilježio 

se kao poslušnost Božjemu nacrtu, upisanome u djelu proizišlome iz Njegovih ruku. Papa je 

potom podsjetio kako je dio svjetovnoga poslanja i obveza izgradnje društva koje priznaje, u 

različitim sredinama, dostojanstvo osobe i neosporne vrednote za njegovo potpuno ostvarenje. 

Svaka stvarnost u kojoj živi kršćanin, njegov posao i njegovi konkretni interesi, iako zadržavaju 

svoju važnost, svoj krajnji cilj pronalaze u istoj svrsi zbog koje je Božji Sin ušao u svijet. 

Osjećajte se stoga pozvani od svake boli, svake nepravde, kao i svakoga traženja istine, ljepote 

i dobrote; ne zbog toga što biste imali rješenje za sve probleme, već zbog toga što svaka prilika 

u kojoj čovjek živi i umire, za vas je prigoda za svjedočenje Božjega spasenjskog djelovanja. 

Oblikovanje vlastita života prema Kristu zahtijeva zalaganje i konkretne geste – primijetio je 

nadalje Sveti Otac te dodao kako članovi svjetovnih instituta žive u uobičajenim uvjetima u 

svijetu, te su stoga pozvani raspoznati, u svjetlu Evanđelja, znakove vremena. Upravo otuda 

proizlazi postojana aktualnost vaše karizme, jer do toga raspoznavanja ne treba doći izvan 

stvarnosti, nego unutar, kroz potpuno obuhvaćanje. „Susret s Kristom zahtijeva žuran susret s 

bilo kime, jer se Bog ostvaruje samo u zajedništvu, i čovjek će samo u zajedništvu pronaći svoju 

puninu“ – kazao je Sveti Otac te zaključio – „Crkva treba i vas kako bi njezino poslanje bilo 

potpuno“. 

 

 

Pasing-Filipini, 8. ožujka 2007. 

U korizmi posebno čašćenje relikvija bl. Ivana Merza 

 
Tijekom cijele korizme u kapeli Naše Gospe od Krunice de Ugong u Pasingu na 

Filipinima organizira se javno čašćenje relikvija Muke Isusove. Članovi Bratovštine katoličkih 
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svetaca iz Filipina koji posebno štuju bl. Ivana Merza ove su godine obogatili zbirku ovih 

relikvija te su već postojećim relikvijama Isusove Muke s 

dopuštenjem odgovornih pridodali i relikvije bl. Ivana 

Merza zajedno s njegovom slikom.   

Javno čašćenju relikvija održalo se  2. ožujka 2007. 

nakon odsluženog misnog slavlja u istoj kapelici.  Mnogi 

vjernici toga grada tako su se po prvi puta susreli sa 

svetačkim likom bl. Ivana Merza. Javno čašćenje relikvija 

Isusove Muke kao i bl. Ivana Merza održavat će se svakog 

petka  kroz korizmu u istoj kapelici naše Gospe od krunice u 

Pasingu. Za promicanje štovanja bl. Ivana na Filipinima posebno je zaslužan predsjednik 

Bratovštine Dave della Cruz koji je upravo nedavno diplomirao i započeo svoju službu kao 

vjeroučitelj u osnovnoj školi.  

 

 

Filipini-Quezon City, 10. ožujka 2007. 

Prva video poruka Dave Dela Cruza, predsjednika CCS 

 
Brojnim štovateljima bl. Ivana Merza već je dobro poznat student Dave dela Cruz sa 

Filipina, glavni promicatelj poznavanja i štovanja hrvatskog blaženika u toj katoličkoj zemlji, 

o kojoj u Hrvatskoj u stvari malo znademo. Kao predsjednik Bratovštine katoličkih svetaca 

(Confraternity of catholic saints - CCS) uputio je nedavno svoju prvu poruku na temu općenito 

o svetosti. U nastavku donosimo na engleskom jeziku zanimljivo razmišljanje Dave dela Cruz 

o Svetosti kako je objavio na stranici Bratovštine:  

HOLINESS... MANY WHO ASK HOW CAN BE A PERSON BE HOLY?  
Short answer:  

Remember these 4 letters: H-O-L-Y  

H - stands for Humility 
A holy person, first and foremost must be humble in the eyes of God, the Church and of 

other people. Humble people can easily be lifted by God...  

O - for Obedience 
You cannot be a holy person if you don't know how to obey God's command and will 

for your life. With this obedience is trust... total confidence in God's hand. 

L - for Love 
Holy person must love everyone even his enemies... Yes, even them. You will not love 

them just because you want too, but because you really love them. 

Y - for Yearning 
Yearning for who? For Jesus and for others. 

Yearn to love and be near to Jesus through prayer, charity and sacraments. 

Yearn to love for other by praying for them, doing good for them and assist them in 

celebrating the Sacraments. 

Don't yearn for what will be your reward. Think for how will you serve more God and 

others.  

Want to be holy? Remember 4 letters... H-O-L-Y  
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Sušak-Rijeka, 10. ožujka 2007. 

Dan ekumenizma u organizaciji Kluba gimnazijalaca „Bl. Ivan Merz“ 

 
Klub gimnazijalaca « Bl. Ivan Merz » Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci u okviru 

projekta 'Duh Assisa živi', organizirao je u ponedjeljak, 26. veljače « Dan ekumenizma ». Kako 

je ekumenizam redovita tema s kojom se osnovnoškolci svake godine upoznaju na satovima 

vjeronauka, predstavnici riječkih kršćanskih crkava posjetili su OŠ Klana i OŠ Srdoči gdje su 

učenicima predstavili nauk svojih crkava i odgovarali na mnogobrojna pitanja, a sve s ciljem 

međusobnog snažnijeg uvažavanja i tolerancije. Učenicima su se tako predstavili: ispred 

Baptističke crkve u Rijeci, pastor Girogio Grlj, ispred Evanđeosko pentekostne crkve u Rijeci, 

pastor Milan Špoljarić te protojerej Kirko Velinski ispred Makedonske pravoslavne crkve. 

 

Potreban nastup svih kršćanskih crkava u obrani naravnih vrijednosti 
Nakon uvodnog pozdrava vjeroučitelja i voditelja Kluba 'Ivan Merz', Marina Miletića 

koji je ovom prigodom predstavio cjelogodišnji projekt «Duh Asiza živi», nazočnima se obratio 

i inicijator akcije u OŠ Klana, vjeroučitelj Anto Lešić koji se pokazao izvrsnim domaćinom. 

Ista akcija ponovila se i u suretu s osmašima i sedmašima OŠ Srdoči, koji su revno iz suprotne 

smjene popunili prostor održavanja tribine. Nazočnima se obratio i ravnatelj Ivan Vukić koji je 

ovom prigodom gostima darovao monografiju škole. Miletić je ovom prigodom rekao kako 

ekumenizam nije nijekanje identiteta, već svjesno upoznavanje drugih, sličnih -  a različitih 

kako bi se kvalitetnije znali ljubiti. Miletić je dodao kako je danas nužan nastup kršćanskih 

crkvi u obrani naravnih vrijednosti, očuvanje života od začeća do naravne smrti, obitelji kao 

temeljne jedinke društva, te u svemu onome na što nas poziva Isus Krist objavljen u punini i 

savršenosti Svetog Pisma s čime su se složili svi nazočni. U nastavku je ponovio kako postoje 

mnoge razlike, ali kako postoji i mnogo toga što nas sve veže, te slijedeći Kristovu želju, biti 

jedno, u različitome -  ljubav, a u istome – zajedništvo. Otac Kirko je istaknuo izvrsnu suradnju 

Makedonske pravoslavne crkve i Katoličke crkve, istaknuvši Riječku nadbiskupiju kao primjer: 

«Izgleda da se u Rijeci dobro moli kada imamo ovako lijepe plodove ekumenizma», zaključio 

je o. Kirko. Pastor Grlj, kao član Ekumenskog odbora Grada Rijeke, osvrnuo se na deset godina 

ekumenizma u Rijeci naglasivši kako je dobro da se mnoge akcije šire kroz cijelu godinu «jer 

ekumenizam se ne može živjeti samo nekoliko dana u godini.» S njim se složio pastor Špoljarić 

dodavši kako je nužan zajednički dijalog i suživot u vremenu u kojem živimo, a kao primjer 

naveo pozitivan primjer Grada Rijeke kao modela ekumenizma. 
 

Skoro osnivanje parohije Makedonske pravoslavne crkve u Rijeci 

Isti dan, u večernjim satima u Svečanoj dvorani Prve sušačke hrvatske gimnazije projekt 

'Dan ekumenizma' nastavljen je tribinom na kojoj je predstavljena Makedonska pravoslavna 

crkva. Gost tribine bio je o. Kirko Velinski koji je brojnim gimnazijalcima objasnio nastanak 

Makedonske pravoslavne crkve, istaknuvši pritom kako Makedonska pravoslavna crkva danas 

intenzivno radi na priznavanju autokefalnosti te je argumentirao tradiciju i povijesnost 

Makedonske pravoslavne crkve ističući kako je jasno vidljivo da se ne priznavanje od Srpske 

pravoslavne crkve  i drugih autokefalnih crkvi objektivno može tumačiti kao političko, a ne 

dogmatsko pitanje. U nastavku mladima je detaljno objasnio sve poveznice katolika i 

pravoslavaca javno iskazujući nadu i vjeru u zajedništvo. «Primjer Svetoga Oca Ivana Pavla II. 

trebamo i danas slijediti» istaknuo je o. Kirko. Na kraju cijelodnevnih događaja  u Rijeci, 

protojerej Makedonske pravoslavne crkve najavio je i vrlo skoro osnivanje parohije u Rijeci 

nadajući se kako će se ta inicijativa ostvariti do kraja lipnja. Pri tom se zahvalio riječkom 

nadbiskupu Ivanu Devčiću što im je ustupio crkvu sv. Fabijana gdje makedonski pravoslavni 

vjernici slave euharistiju, a gdje će u budućnosti stajati prva parohija Makedonske pravoslavne 

crkve u Rijeci. Tribini se odazvao i predsjednik riječkog Makedonskog društva 'Ilinden', Ilija 

Hristodulov, upoznavši mlade s aktivnostima Društva. Projekt riječkih gimnazijalaca podržala 
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je i ravnateljica Prve sušačke hrvatske gimnazije, Đudita Franko. Zahvalila je Ocu Kirku na 

dolasku, pohvalivši pri tom i ovaj projekt koji je usmjeren prema kvalitetnijem međusobnom 

suživotu.  

Ovo je još jedna aktivnost Kluba gimnazijalaca „Bl.Ivan Merz“ koji je ovim mladima 

katoličkim vjernicima pravi uzor, primjer i zaštitnik njihova apostolskog djelovanja. 

Helena Anušić  

 

 

Zagreb, 10. ožujka 2007. 

Preminuo mons. Stjepan Lacković, učenika bl. Ivana Merza  

 
U Svećeničkom domu sv. Josipa u Zagrebu u subotu, 10. ožujka, u 95. godini života i 

68. godini svećeništva umro je tajnik bl. Alojzija Stepinca i umirovljeni župnik župe "Our Lady 

of Bistrica" u Lackawanni (SAD) mons. Stjepan Lacković. Dok je bio još u Sjemeništu blaženi 

Ivan Merz mu je bio profesor i predavao mu je njemački jezik. O 

tome je mons. Lacković često i rado pripovijedao. U svome 

životu tako je imao čast i sreću biti povezan s dvojicom hrvatskih 

blaženika i svetaca koji su na njegov svećenički život ostavili 

neizbrisiv trag. Mons. Stjepan Lacković rođen je 7. 2.1913. u 

Poljanici Bistričkoj. Od 1941. do 1945. godine bio je tajnik 

nadbiskupa Alojzija Stepinca. Od 1945. do 1998. djelovao je u 

Hrvatskoj katoličkoj župi u Lackawanni. Godine 1994. i 1998. 

boravio je kraće vrijeme u Svećeničkom domu, a 2000. godine 

doseljava se za stalno u Svećenički dom. Mons dr. Stjepan 

Lacković bio je u širokoj katoličkoj i hrvatskoj javnosti poznat 

kao tajnik blaženog Alojzija Stepinca za vrijeme Drugog 

svjetskog rata. Zato je bio i autentičan svjedok njegove osobne 

svetosti, njegove ljubavi prema Crkvi i Papi i svom hrvatskom narodu. No kad su mu 

komunističke vlasti poslije rata zabranile da se iz Rima vrati u Hrvatsku, otišao je u Sjedinjene 

Američke Države gdje je proveo 54 godine i to poglavito kao župnik hrvatske župe Majke Božje 

Bistričke u Lackawanni, u državi New Jork, u kojoj je 1961. godine podigao dvoranu 

"Auditorium Cadrinal Stepinac" i 1976. crkvu "Our Lady od Bistrica". Imajući i sam rođenu 

tetu milosrdnicu, njegovom su zaslugom u Sjedinjene Američke države došle iz Zagreba te 

sestre koje nedaleko Lackawane imaju svoju delegaturu. Najviše njegovim osobnim 

zalaganjem, o nepravedno osuđenom i zatočenom zagrebačkom nadbiskupu Alojziju Stepincu, 

pročulo se diljem Amerike.  

Nije bio samo uzoran pastoralni radnik i nadasve dobrostiv prema potrebnima, nego je 

prednjačio drugim hrvatskim svećenicima u iseljeništvu, u opravdanoj borbi hrvatskog naroda 

za slobodu i nezavisnost. Svoje posljednje godine u visokoj dobi proveo je u Svećeničkom 

domu u Zagrebu odakle je, dok je mogao, rado odlazio na Blaženikov grob u katedralu, s 

ponosom ističući kako je na svijetu malo slučajeva da na grob novoproglašenog mučenika 

dolazi moliti njegov nekadašnji tajnik. 

 

Rim-Vatikan, 13. ožujka 2007. 

Blaženi Ivan Merz u najnovijem papinskom dokumentu o Euharistiji 

 
U Vatikanu je 13. ožujka 2007. predstavljena javnosti prva Apostolska pobudnica pape 

Benedikta XVI. „Sacramentum Caritatis“, o Euharistiji, vrelu i vrhuncu života i poslanja Crkve. 

Pobudnicu je zajedno s drugim vatikanskim prelatima u Sala Stampa novinarima 

predstavio  nadbiskup Nikola Eterović, Hrvat, generalni tajnik Sinode biskupa. Taj papinski 
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dokument sadrži upute proizišle na posljednjoj Biskupskoj sinodi, posvećenoj euharistijskome 

otajstvu, a koja je bila održana u listopadu 2005. godine. Na početku zaključka pobudnice, u 

br. 94.,  Papa spominje i bl. Ivana Merza kao jedinog Hrvata među izabranih 18 velikih svetaca, 

uzora štovanja Euharistije iz povijesti Katoličke Crkve. „Draga braćo i sestre, Euharistija stoji 

na izvoru svakog oblika svetosti i svatko od nas pozvan je na puninu života u Duhu Svetom. 

Koliki su sveci učinili autentičnim vlastiti život zahvaljujući svojoj euharistijskoj pobožnosti! 

Od sv. Ignacija Antiohijskog do sv. Augustina, od sv. Antuna opata do sv. Benedikta, od sv. 

Franje Asiškog do sv. Tome Akvinskog, od sv. Klare Asiške do sv. Katarine Sijenske, od sv. 

Pasquala Baylona do sv. Petra Julijana Eymard-a, od sv. Alfonsa M. Liguorija do bl. Karla 

Foucauld-a, od sv. Ivana M. Vianney do sv. Terezije iz Lisieux-a, od sv. Pija iz Pietrelcine do 

bl. Terezije iz Kalkute, od bl. Piergiorgia Frassati-a do bl. Ivana Merza, da se spomenu samo 

neka od tolikih imena,  svetost je uvijek nalazila svoje središte u sakramentu Euharistije.“  

Spominjanje bl. Ivana Merza u ovom Papinskom dokumentu jest veliko priznanje 

svetosti bl. Ivana ali isto tako i priznanje Crkvi u Hrvata koja ima takvog Božjeg ugodnika koji 

ju može predstavljati u izabranom društvu velikih svetaca, štovatelja Euharistije.  

U nastavku donosimo skraćeni prikaz cijele Papinske pobudnice u Euharistiji.  

“Sakrament ljubavi, presveta Euharistija je dar kojim Isus Krist daruje samoga sebe, 

objavljujući nam beskonačnu Božju ljubav prema svakome čovjeku“ – tako započinje prva 

apostolska pobudnica za papinstva Benedikta XVI. Sveti Otac ističe kako Crkva u Euharistiji 

pronalazi svoje životno središte, zalažući se stalno u naviještanju svima i u svakoj prilici, 

zgodnoj i manje zgodnoj, da je Bog ljubav. Euharistija je stvarnost koja nadilazi svako ljudsko 

razumijevanje – stoji u dokumentu. U tom sakramentu Isus ne dariva 'nešto', nego samoga sebe; 

On daje svoje Tijelo i prolijeva svoju Krv. U Euharistiji Isus nas privlači u sebe, uključujući 

nas u dinamiku svojega darivanja; to je radikalna promjena koja pobuđuje postupak 

preoblikovanja stvarnosti, čiji će krajnji cilj biti preobraženje cijeloga svijeta, sve do stanja u 

kojemu će Bog biti sve u svima.  

U dokumentu je nadalje istaknuto kako je sâm Krist u žrtvi na križu oblikovao Crkvu 

kao svoju zaručnicu i svoje tijelo; stoga euharistijsko otajstvo povećava svijest o 

nerazdvojivosti Krista i Crkve. Na temelju te istine moguće je potaknuti i ekumenski dijalog, u 

svijesti da nije moguće sudjelovanje kršćana nekatolika u Euharistiji, osim u određenim i 

izvanrednim situacijama. S pastoralnoga stajališta, papa Benedikt XVI. potom poziva župe da 

daju posebnu važnost Prvoj svetoj Pričesti, jer je to odlučan trenutak ne samo za osobu, nego i 

za cijelu obitelj. Papa, osim toga, potiče i na ponovno otkrivanje euharistijskoga klanjanja i na 

često ispovijedanje, kako bi se izbjegla određena površnost u shvaćanju same Božje ljubavi. 

Sveti Otac nadalje podsjeća kako je svećenički red nezaobilazni uvjet za valjano slavljenje 

Euharistije, te istovremeno potiče svećenike da budu svjesni kako u cijeloj svojoj službi nikada 

ne smiju u prvi plan staviti sebe ili svoja mišljenja, nego Isusa Krista. Svaki pokušaj 

postavljanja samih sebe kao protagonista liturgijskoga čina, u opreci je sa svećeničkim 

identitetom – stoji u dokumentu u kojemu potom, iako poštujući istočnu drugačiju praksu i 

tradiciju, Papa ističe duboki smisao svećeničkoga celibata kao prilagođavanje stilu života 

samoga Krista, te izraziti znak potpunoga i isključivoga posvećivanja Kristu, Crkvi i Božjemu 

Kraljevstvu, i pritom potvrđuje njegovu obvezatnost u latinskoj tradiciji. Što se tiče odnosa 

između Euharistije i nerazrješivosti ženidbe, Sveti Otac napominje kako je bračna veza usko 

povezana s euharistijskim jedinstvom Krista zaručnika i Crkve zaručnice. Osim toga, posebnu 

pozornost valja posvetiti bolnome stanju razvedenih i ponovno vjenčanih; riječ je o slojevitom 

problemu s kojim se valja suočiti s ljubavlju i u istini – napomenuo je Sveti Otac. Ženidba i 

obitelj – stoji u dokumentu – ustanove su koje valja promicati i braniti od svakoga mogućeg 

pogrešnog shvaćanja njihove istine, jer svaka šteta počinjena ženidbi ili obitelji, u stvari je rana 

koja se zadaje ljudskome suživotu kao     takvome.  

Papa Benedikt XVI. poziva, između ostaloga, da se na poseban način njeguje ljepota 

liturgije, te podsjeća na vjernu poslušnost liturgijskim normama u njihovoj potpunosti, jer – 

kako stoji u dokumentu – euharistijska liturgija nije na raspoloživosti našoj samovolji, i ne može 
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snositi pritisak trenutne mode. Važno mjesto valja dati i liturgijskome pjevanju, izbjegavajući 

pritom uvođenje glazbe koja ne poštuje smisao liturgije, te vrjednujući na odgovarajući način 

gregorijansko pjevanje. Sveti Otac potom ističe potrebu za poboljšavanjem kvalitete 

propovijedi, izbjegavajući one općenite i apstraktne, te traži veću pozornost dobro 

pripremljenih čitača prema naviještanju Riječi Božje. Papa naglašava također duboki smisao 

pružanja mira, koji je – kako stoji u dokumentu – znak velike važnosti, posebice u ovo doba 

tako strašno izmučenom sukobima. Međutim, treba nastojati taj čin održati umjerenim, jer on 

ponekad može izazvati metež u zajednici upravo prije Pričesti. Ne isključuje se mogućnost 

postavljanja toga znaka u neki drugi trenutak, primjerice prije prikazivanja darova na oltar. 

Papa, između ostaloga, poziva na određeno vrijeme šutnje nakon Pričesti.  

Sveti Otac nadalje snažno potiče na jamčenje duhovne pomoći zatvorenicima i 

bolesnima, te na posebnu pozornost prema invalidima, i to uklanjajući arhitektonske prepreke 

na posvećenim mjestima. U dokumentu se govori i o mogućnosti korištenja latinskoga jezika 

na velikim međunarodnim susretima, isključujući čitanja, propovijed i molitvu vjernika. 

Latinski, naime, - istaknuto je u dokumentu – bolje izražava jedinstvo i univerzalnost Crkve. 

Papa traži da budući svećenici budu pripremljeni za shvaćanje i slavljenje Mise na latinskome 

jeziku, a vjernici da isto tako budu upoznati s općim molitvama na tom jeziku. Papa Benedikt 

XVI. poziva na duboko življenje euharistijskoga otajstva, čiji je sadržaj – kako je napomenuo 

– biti voljeni i voljeti druge. Kršćanin je tako pozvan konkretno svjedočiti Kristovu ljubav na 

društvenome i političkome planu, čineći se prelomljenim kruhom za druge, i zalažući se za 

pravedniji i bratskiji svijet. Pritom treba upozoravati na skandal gladi, dramu izbjeglica, te sve 

veće razlike između bogatih i siromašnih, koje su izazvane određenim postupcima 

globalizacije. Sveti Otac poziva i političare na euharistijsku dosljednost u podupiranju zakona 

koji poštuju temeljne vrednote kao što je ljudski život od začeća pa do prirodne smrti, zatim 

obitelj temeljena na ženidbi između muškarca i žene, kao i sloboda odgoja djece i promicanja 

općega dobra u svim njegovim oblicima. O tim se vrednotama – ponovno je istaknuo Sveti Otac 

– ne može pregovarati. Papa je u dokumentu svoje misli upravio i kršćanima koji i danas trpe 

zbog nedostatka vjerske slobode, za koje je – prema Papinim riječima – samo odlazak u crkvu, 

herojsko svjedočanstvo koje ih izlaže marginalizaciji i nasilju. Na posljetku, papa Benedikt 

XVI. je najavio objavljivanje Euharistijskoga kompendija, u svrhu ispravnoga shvaćanja, 

slavljenja, i klanjanja Sakramentu.  

 

 

Zagreb, 15. travnja 2007. 

Uskrsfest - nadahnuće bl. Ivana Merza - i ove godine uspješno održan 

 
Još 1979. po nadahnuću bl. Ivana Merza održao se u Zagrebu prvi Uskrsfest, tada zvan 

Festival duhovne glazbe. Tradicija je nastavljena te je i ove godine na Bijelu nedjelju, 15. 

travnja, po 26. puta održana ova uspjela smotra duhovne glazbe na kojoj su brojni mladi 

pokazali svoju kreativnost i glazbeno umijeće. Ovogodišnji Uskrs-fest bio je pod 

pokroviteljstvom kardinala Josipa Bozanića, zagrebačkog nadbiskupa i predsjednika HBK.   

Glazbeni dio festivala započeo je u Koncertnoj dvorani „Vatroslava Lisnkog“ nastupom 

Hrvatskog gajdaškog orkestra koji su izveli Krist na žalu u spomen na drugu obljetnicu smrti 

dragog nam pape Ivana Pavla drugog. Nakon izvođenja prošlogodišnje pobjedničke pjesme 

Lanterna moje duše, koju su izveli Damir Topić i klapa Kampanel slijedio je natjecateljski dio.  

Za ovogodišnji Uskrs-fest na natječaj su pristigle 73 skladbe. Tekstualna i glazbena 

komisija odabrale su njih 20 za natjecateljski dio.  Splitski VIS „Dujam“ osvojio je prvo mjesto 

pjesmom Bog te ljubi.  Drugo mjesto pripalo je Bogoslovskom bandu s Kaptola, Zagreb i 

njihovoj pjesmi Sad Te prepoznajem, Uskrsli Isuse, a treće VIS-u Misterij i pjesmi S Tobom. 

Po izboru slušatelja najbolji je bio korčulanski zbor „Stope“ s pjesmom Moja ljubav si ti, a za 
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najbolji tekst Glas Koncila nagradio je pjesmu Križ istine grupe Damask župe sv. Pavla iz 

Zagreba, koju je napisala prof.  Ana Ostojić.  

Stručni ocjenjivački sud činili su: dr. Mijo Bergovec, Želimir Babogredac, Mislav 

Pavlin, Goran Kovačić, Damir Topić i vlč. Antun Sente.  

U revijalnom dijelu Uskrs-festa 2007. predstavljen je prvi susret hrvatske katoličke 

mladeži u Bosni i Hercegovini koji će biti 26. i 27. svibnja o.g. Grupa Novo nebo iz Zenice 

izveli su Himnu Gospi Komušanskoj koja je ujedno i službena Himnu susreta katoličke mladeži 

Bosne i Hercegovine. Dodijeljena je i posebna nagrada sastavu „Quo vadis“ iz župe Sv. Marka 

Križevčanina iz Zagreba za 40 godina uspješne prisutnosti na cro-sacro sceni i njihova 

glazbenog djelovanja.  

Uskrs-fest je inače započeo još u subotu zajedničkim druženjem izvođača koje se 

sastojalo od radionica i zajedničke sv. Mise koju je predvodio vlč. Antun Sente povjerenik za 

pastoral mladih zagrebačke nadbiskupije. To je bilo prvo iskustvo takve vrste koje će se 

svakako nastaviti i sljedećih godina.  

Na završetku festivala u prepunoj Dvorani „Vatroslava Lisinskog“ sudionicima i 

brojnim posjetiteljima obratio se pokrovitelj manifestacije kardinal Josip Bozanić. „Mladi, 

Uskrs, pjesma i Uskrs-fest idu zajedno, uskrsli Isus i Uskrsnuće pobjeda je ljubavi, nade, života 

te mir srca“,  - poručio je kardinal Bozanić i dodao: „Isus je nadahnuće za mnoge, a osobito za 

mlade. To je nadahnuće duha, spajaju se ljudski i božanski duh i nastaje kultura, nova kultura 

duha, kultura mladih.“  A ta nova kultura mladih trebala bi biti nadahnuta susretom s Isusom 

Kristom, rekao je kardinal Bozanić: „Želio bih da ovaj festival stvara novu kulturu u našem 

društvu. Potičem vas, dragi mladi, na novo stvaranje. Jer Uskrs je pokret koji pokreće Bog 

Stvoritelj. Zato, dragi mladi, idite naprijed u nove pobjede.“ Ovogodišnji Uskrs-fest organizirali 

su Ured za mlade Hrvatske biskupske konferencije i Hrvatski katolički radio, a generalni 

pokrovitelj bio je Glas Koncila.  

Pobjednici ovogodišnjeg Uskrs-festa, VIS „Dujam“ djeluje od 2001. godine te 

pjesmom, molitvom i zajedništvom slave Boga. Pjesmom predvode molitve za duhovna zvanja 

prvim petkom u mjesecu. Također, pjevanjem obogaćuju nadbiskupijske susrete mladih, 

vjeronaučne olimpijade, seminare, hodočašća, predstavljanje knjiga, koncerte i duhovne 

obnove. Izuzetni uspjeh ovog sastava je i himna susreta mladih u Šibeniku "Na Tvoju Riječ 

Kapetane" čega su bili izvođači i autori glazbe.  

Album Uskrs fest 2007 u nakladništvu Cro-sacro etikete možete pronaći na svim prodajnim 

mjestima Croatia Records-a. O povijesti Uskrs-festa detaljne podatke možete naći na ovoj web-

adresi: http://www.ivanmerz.hr/uskrsfest/  

 

 

Filipini-Navotas, 18. travnja 2007. 

Širi se štovanje bl. Ivana i njegovih relikvija 

 
Nakon Quezon City-a kraj Manile štovanje bl. Ivana Merza i njegovih relikvija proširilo 

se i u grad Navotas zahvaljujući mladiću Weldannu Panganiban koji je član Bratovštine 

katoličkih svetaca na Filipinima. Ova bratovština posebno se zauzima za promicanje 

poznavanja i štovanja hrvatskog blaženika na Filipinima.   Relikvije bl. Ivana Merza izložene 

su u župnoj crkvi grada Navotasa gdje im vjernici ove župe izražavaju posebno čašćenje. 13. 

travnja ovu župu posjetio predsjednik Bratovštine Dave della Cruz zajedno s Lloyd-om, članom 

iste bratovštine. Nakon povratka predsjednik Dave poslao je Postulaturi kratak izvještaj i 

fotografije o njihovom posjetu i štovanju relikvija u toj župi. One se mogu vidjeti u sredini 

fotografije sa žigom Postulature. Ovdje donosimo pismo na engleskom od predsjednika 

Bratovštine:  

"Dear Father, It was a great success! Thanks be to God! Thank you for your prayers and 

Blessed Ivan's too! Ahhh... a little to far, it was a two hours journey from our house to Weldann, 
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but still, the tired body got strength from prayers and Blessed Ivan's presence in our hearts! 

Weldann's family, friends and parish really welcome us with simple yet burning love. We are 

surprised when some of his friends know already Bl. Ivan... because of a posted life story in a 

wall... =) You can see it in the pictures... Father, we produced again his the brochure that we 

told you that we will distribute there because we believe they will be needing it... In Jesus' love, 

DAVE"  

 

 

Bad-Saeckingen, Njemačka, 10. ožujka 2007. 

Susret biskupa Komarice s humanitarnom udrugom “Bl. Ivan Merz” 
 

U subotu 10. ožujka 2007. banjalučki biskup Franjo Komarica susreo se s Hrvatima iz 

HKM Freiburg-Bad Säckingen u prostorijama Hrvatsko-njemačke humanitarne zajednice „Bl. 

Ivana Merza“ u Lörrach—Stetten, koja djeluje od 2005. 

godine. Jedna od djelatnosti ove zajednice jest molitveni 

vijenac posvećen bl. Ivanu Merzu a sastoji se od sv. mise, 

pričesti i osobne molitve Blaženiku na određenu nakanu. 

U ime zajednice, koja ima oko pedeset članova, mons. 

Komaricu pozdravio je njezin predsjednik Ivan Matošević. 

U prostorijama zajednice drži se vjeronauk i hrvatska 

dopunska nastava koju vodi učiteljica Ana Durbić.  

Misno slavlje u crkvi Sv. Fridolina u tome gradu 

predvodio je biskup Komarica zajedno s voditeljem misije o. Duvnjakom. Mons. Komarica je 

u propovijedi kazao kako je čovjek koji ne vjeruje u Boga u opasnosti da prezire i čovjeka. "I 

Europa se danas odriče svojih kršćanskih korijena. Ne smije se čovjek poigravati s Bogom", 

kazao je potičući nazočne da ostanu vjerni vjeri svojih otaca. Izrazio je radost što u tom 

mjestu djeluje društvo koje nosi ime bl. Ivana Merza, 

dodavši kako u Bosni i Hercegovini djeluje prvo 

javno društvo bl. Ivana Merza i to u Banjolučkoj 

biskupiji. Posvjedočio je da se papa Benedikt XVI. 

svakodnevno moli upravo bl. Merzu, koji je, kako je 

biskup istaknuo, u svojoj osobi uspio spojiti vjeru i 

konkretni život. Na kraju mise skupina djece otpjevala 

je pjesmu "Krist na žalu". Nakon mise nastavljen je 

susret mons. Komarice s vjernicima u prostorijama 

spomenute zajednice. Kazao je kako danas bivamo kažnjavani u Bosni i Hercegovini samo zato 

što smo Hrvati i katolici i što želimo ostati u toj zemlji te kako je u ime svojih obespravljenih 

sunarodnjaka u BiH bio prisiljen tražiti pravdu u svijetu.  

 

 

Filipini, 27. travnja 2007. 

Proslava blagdana bl. Ivana Merza na Filipinima 

 
Zbog ljetnih praznika koji su na Filipinima u travnju i svibnju (kao naš srpanj i kolovoz) 

tamošnji štovatelji bl. Ivana iz Bratovštine katoličkih svetaca proslavili su njegov blagdan još 

27. travnja. Proslava je započela toga dana u 13 sati. Štovatelji su se okupili na molitvu koja je 

bila praćena pjesmom i razmatranjem. Nakon  druženja, pjesme i zajedničkog blagovanja, 

sudjelovali su na zajedničkoj sv. misi u 19 sati, nakon koje se održalo i čašćenje relikvija 

blaženoga Ivana. Članovi Bratovštine katoličkih svetaca pripremili su prigodne poklone vezane 

uz bl. Ivana za sudionike ovog slavlja.  
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Prije proslave blagdana predsjednik Bratovštine Dave della Cruz uputio je članovima 

udruge poruku o bl. Ivanu i o njegovu blagdanu. Poruku donosimo u cijelosti u hrvatskom 

prijevodu i potom engleskom izvorniku.  

 

Poruka predsjednika Bratovštine katoličkih svetaca za blagdan bl. Ivana Merza  

   

Draga braćo i sestre u Kristu!  

S velikom radošću mi Filipinci, preko Bratovštine katoličkih svetaca s Filipina 

slavimo  s Crkvom u Hrvatskoj, kao i cijelom Crkvom po svijetu blagdan našega ljubljenog 

blaženog Ivana Merza. Vraćamo se na sam početak kako smo započeli voljeti Blaženoga Ivana. 

Bilo je to kroz blagoslov tehnologije da se prijateljstvo između o. Božidara Nagya, postulatora 

bl. Ivana i Bratovštine razvilo i potom učvrstilo upoznavanje i ljubav prema bl. Ivanu. Mnogo 

blagoslova i izraza prijateljstva i ljubavi procvali su na toj jednostavnoj komunikaciji između 

Filipina i Hrvatske, a svetost Blaženog Ivana ušla je u svako srce Braće i Filipinaca.  

Nazočnost Blaženog Ivana u našim srcima donosi 

nam velik blagoslov. Posebno sada, kad je Papa Benedikt 

XVI. priznao misli i ljubav našeg Blaženika prema 

Euharistiji (vidi zaključak apostolske pobudnice 

Sacramentum Caritatis). Blaženi Ivan primjer je za svu 

mladež, Filipincima i Hrvatima, Bratovštini i svima koji 

vole Euharistiju.  

U misnom liturgijskom čitanju danas, 27. travnja, 

pridružili smo se Blaženom Ivanu u psalmu riječima 

'Pođite po svem svijetu i naviještajte Evanđelje.'  Život 

Blaženog Ivana kroz njegov rad bio je okrenut naviještanju Evanđelja cijelome svijetu, a 

njegovo pisanje posebno je bilo okrenuto prema Euharistiji. Ivanov svetački život plod je 

euharisitijskog slavlja i štovanja Tijela i Krvi našeg Gospodina. Prikladno je da je riječ Božja 

danas usredotočena na Euharistiju. Blaženi je Ivan, razmišljajući o Evanđelju rekao: 'Kako je 

velika Njegova ljubav kad je On, Neizmjernost, dao samoga sebe nama malenima i neznatnima 

za blagovanje.“ Kad se sjetimo toga, kad slavimo i vjerujemo u Euharistiju, naviještamo 

Radosnu vijest cijelom svijetu, Radosnu vijest „ljubavi“.  

Svi smo pozvani slijediti Isusa kao blaženi Ivan. Blaženi je  Ivan slijedio Gospodina 

slaveći Euharistiju svaki dan, odlazeći na ispovijed i moleći se. Euharistija je život Blaženog 

Ivana. Mi također moramo živjeti u Euharisitiji… Moramo voljeti Euharistiju. Moramo 

navijestiti tu ljubav koju vidimo i osjećamo u Euharistiji!  

Pozdravljam sve one koji slave blagdan Blaženog Ivana, posebno one u Hrvatskoj koje toliko 

volimo. Obećajemo vam da ćemo se za vas moliti. Ponovno pozivamo sve, posebice mlade da 

budu sveti kao što je bio bl. Ivan. Svetost je ostvariva!  

Sada i formalno otvaramo žensko krilo Bratstva katoličkih svetaca, Kćeri Marije, 

Kraljice svih svetih. Povjeravamo ih zaštiti Blaženog Ivana. Blaženi Ivan bit će njihov 'kuya' 

(Veliki Brat). Pokazat će im kako da ljube Isusa u Euharistiji.  

Za sve vas, moja draga braćo i sestre u Bratovštini, molimo zagovor Blaženoga Ivana. Njegova 

Svetost mora nam biti primjer kako slijediti Isusa, posebno kako voljeti Euharistiju. Stoga ja 

molim:  

'Blaženi Ivane koji si slijedio Isusa u svetoj Euharistiji, ti koji si Ga toliko volio do 

svojeg poslijednjeg daha, nauči nas kako Ga voljeti slaveći Euharistiju svaki dan u našim 

životima. Blaženi Ivane, koji si učinio toliko čudesa zbog svoje vjernosti krsnim obećanjima i 

zbog svoje ljubavi prema Isusu, poslušaj nas i moli za nas da se i mi jednog dana pridružimo 

tebi u slavi Isusa i Marije. Presveto Srce Isusovo, smiluj nam se!'  

Obećavam vam svima svoje molitve i svoju ljubav.  

Mabuhay po kayong lahat! Mabuhay si Blaženi Ivan! Mabuhay ang mga taga-Hrvatska! 

Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay si Hesus sa Banal sa Sakramento ng Eukaristiya!  
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Sretan vam svima blagdan  Blaženog Ivana !!! 

Hvala vam svima i želim vam još jednom sretan Uskrs! 

U Isusu i Mariji, 

Fra DAVE CEASAR MA. F. DELA CRUZ, CCS 

predsjednik Bratstva Katoličkih Svetaca  

     
Message of the Director of the Confraternity of Catholic Saints  

on the feast of Blessed Ivan Merz 

 

Dear Brothers and Sisters in Christ,  

It is with great joy that we Filipinos, through the Confraternity of Catholic Saints, 

celebrate with the Church in Croatia and the whole Church the feast of our beloved, Blessed 

Ivan Merz.  

We return from our very roots on how we started to love Blessed Ivan. It is through the 

blessing of technology that the friendship between Fr. Bozidar Nagy, the Postulator of Blessed 

Ivan and the Confraternity that the knowledge and love of Blessed Ivan rooted. Many blessings 

and signs of love and friendship bloomed on this simple communication between Philippines 

and Croatia, the holiness of Blessed Ivan merge out in every heart of the Fraters and of the 

Filipinos.  

We are very blessed with Blessed Ivan's presence in our hearts. Most specially now, as 

Pope Benedict XVI recognized our Blessed brother's thoughts and love on the Eucharist (see 

conclusion of the Sacramentum Caritatis). Blessed Ivan is a model for all the youth, the 

Filipinos and the Croats, and for the Confraternity and those who love the Eucharist.  

In our readings today (April 27), we join Blessed Ivan on his song of the psalm "Go out 

to the whole world and tell the Good News!" The life of Blessed Ivan through his works, 

focused on the proclamation of the Gospel to the whole world. His writing most especially in 

the Eucharist. Ivan's life of sanctity is a fruit of the Eucharistic celebration, the Body and Blood 

of our Lord. It is befitting that the Gospel for today centered on the Eucharist. Blessed Ivan 

reflected on the Gospel: "How great His Love is, when He, Infinity, gives us – tiny and 

worthless, Himself to eat." When we remember, we celebrate, we believed in the Eucharist, we 

proclaim the Good News to all the World, the Good News of "Love."  

We are all called to follow Jesus like Blessed Ivan. Blessed Ivan followed his loving 

Lord through celebrating the Eucharist everyday, going to confession and pray. The Eucharist 

is Blessed Ivan's life. We too must live in the Eucharist... We must love the Eucharist. We must 

proclaim that love we feel and see in the Eucharist!  

I greet all those who celebrate Blessed Ivan's feast especially those in Croatia whom we love 

so much. We assure them our prayers. Again, as invite you all especially the youth to be holy 

as Blessed Ivan. Holiness is very possible!  

Now, we formally launch the women branch of the Confraternity of Catholic Saints, the 

Daughters of Mary, Queen of all Saints. We entrust them to the patronage of Blessed Ivan. 

Blessed Ivan will be their "Kuya" (Big Brother). He will teach them how to love Jesus in the 

Eucharist.  

For all of you, my dear Brothers and Sisters in the Confraternity, let us ask Blessed 

Ivan's intercession. His Holiness must be our model to follow Jesus especially in loving the 

Eucharist. I pray:  

"Blessed Ivan, you who followed Jesus in the Holy Eucharist, you who loved him so 

much until your last breath, teach us to love him by celebrating the Eucharist everyday in our 

lives. Blessed Ivan, you who have done so many wonders because of your faithfulness to your 

baptismal vows and love of Jesus, hear us and pray for us that we too may be with you someday, 

in the glory of Jesus and Mary. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us!"  

I promise you all my prayers and love.  
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Mabuhay po kayong lahat! Mabuhay si Blessed Ivan! Mabuhay ang mga taga-Croatia! 

Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay si Hesus sa Banal sa Sakramento ng Eukaristiya!  

Happy Feast day of Blessed Ivan to you all!!!  

Thank you very much and Happy Easter!  

In Jesus and Mary,  

Fra. DAVE CEASAR MA. F. DELA CRUZ, CCS  

 

 

New-York, 1. svibnja 2007. 

Proslava bl. Ivana Merza u New Yorku 

 
Hrvatska katolička župa u New Yorku – Astorija od 1. do 6. svibnja 2007. svečano je 

proslavila svoga zaštitnika bl. Ivana Merza koji je patron župe od prošle godine; tada je ovu 

hrvatsku župu, zaslugom sadašnjeg župnika vlč. Roberta Zubovića,  posvetio  bl. Ivanu Merzu 

vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić.  Za ovogodišnju proslavu prve godišnjice 

proglašenja patrona župe  uoči njegova blagdana, hrvatski vjernici pripremili su se 

trodnevnicom. U subotu 5. svibnja navečer u prostorijama župe održan je svečani banket. 

Vrhunac slavlja bio je u nedjelju 6. svibnja. Svečano euharistijsko slavlje, kao i prethodnu 

trodnevnicu predvodio je na poziv župnika postulator o. Božidar Nagy.  

Uoči nedjeljnog slavlja, u subotu, 5. svibnja prije podne održano je hrvatsko hodočašće 

u marijansko svetište Gospe od otoka na Long Islandu, u East Portu, koje su organizirali vjernici 

rodom iz Nerezina na otoku Lošinju. Bila je i to prigoda da se o bl. Merzu progovori brojnim 

hrvatskim, ali i američkim hodočasnicima. Navečer je u prostorijama misije održan svečani 

banket na kojem su nastupila djeca i mladež svojim 

izvedbama i recitacijama, pjesmama i folklornim 

izvedbama kraj slike bl. Merza koja je dominirala 

pozornicom. Mladi su izveli i dvije pjesme u čast 

Blaženika. U pozdravnom govoru postulator o. Božidar 

istaknuo je svoju radost što je ta mlada hrvatska vjernička 

zajednica kao prva na američkom kontinentu izabrala bl. 

Ivana za svoga zaštitnika. Pozvao je sve da se redovito 

mole svome zaštitniku i nastoje još više i bolje upoznati 

njegov lik. Brojne Hrvate Astorije i New Yorka pozdravio 

je i generalni konzul Republike Hrvatske Petar Ljubičić, koji je bio nazočan na banketu zajedno 

s ostalim djelatnicima generalnog konzulata u New Yorku.  

Prigodom  svečane mise u nedjelju ova hrvatska zajednica je proslavila 36 godina svoga 

postojanja i djelovanja na području biskupije Brooklyn. Dupkom ispunjenom crkvom 

dominirali su brojni mladi u bogatim hrvatskim narodnim nošnjama koji su svojom pjesmom 

uzveličali misno slavlje. U propovijedi je o. Božidar govorio o duhovnom liku bl. Ivana i 

njegovu značenju ne samo za ondašnje vrijeme u hrvatskom narodu već kako je on i danas uzor. 

Podsjetio je na velike riječi koje je papa Ivan Pavao II. izrekao u Banjoj Luci u tijeku njegove 

beatifikacije: "Kristovo svjetlo blista u Ivanu Merzu. Njega vam želim dati kao svjedoka 

Kristova i zaštitnika, ali istodobno i suputnika na putu u vašoj povijesti... On će od danas biti 

uzor mladeži, primjer vjernicima svjetovnjacima... Ime Ivana Merza za čitav jedan naraštaj 

mladih katolika značilo je program života i djelovanja. Ono to mora biti i danas!" Papa Benedikt 

XVI. pročitao je biografiju bl. Ivana Merza, svaki dan mu se moli, a u svojoj apostolskoj 

pobudnici Sacramentum caritatis objavljenoj ove godine uvrstio je bl. Ivana Merza među 

osamnaest najvećih svetaca Katoličke Crkve kao uzor štovanja Euharistije.  
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Nakon mise održana je procesija po ulicama New Yorka. Prvi put u 36 godina svoga 

okupljanja, hrvatski vjernici Astorije održali su ovakvu javnu manifestaciju svoje katoličke 

vjere. Raspjevani narod Božji, djeca, mladići i djevojke 

nosili su brojne crkvene barjake, vijorile su se 

papinske, američke i hrvatske zastave; a na čelu 

procesije bio je nošen  povijesni Višeslavov križ. 

Mladići u narodnim nošnjama ponosno su u procesiji 

nosili veliku sliku bl. Ivana, a o. Božidar nosio je 

njegove moći koje je donio kao poklon ovoj hrvatskoj 

župi u Astoriji na trajno čašćenje i štovanje. Pjevale su 

se cijelim putem hrvatske vjerske pjesme, dok je 

američka policija regulirala promet i osiguravala 

nesmetano odvijanje procesije.  

Blagdan bl. Ivana Merza vjernicima Astorije čestitao je kardinal Puljić, koji je ujedno prenio 

pozdrave, sjećajući se svoga prošlogodišnjeg boravka među vjernicima Astorije. Posebne 

zasluge za promicanje lika i djela bl. Ivana Merza u New Yorku ima g. Radoslav Koštan, član 

hrvatske župe u Astoriji.  

Ovogodišnja proslava blagdana bl. Ivana Merza sa svim aktivnostima, posebno prvom 

procesijom, bilo je javno svjedočenje katoličke vjere po ulicama New Yorka  što ga je po prvi 

puta organizirala hrvatska katolička župa u Astoriji koja će od sada, uz ostale svoje bogate 

aktivnosti u suradnji s Postulaturom, promicati poznavanje i štovanje hrvatskog blaženika Ivana 

Merza na američkom kontinentu.  

 

 

Drivenik-Rijeka, 7. svibnja 2007. 

Katolička udruga „Bl. Ivan Merz“ za katoličke skaute 

 
Obnovljeni pastoralni dom na Frankopanskoj gradini u Driveniku svečano je otvoren 7. 

svibnja, na blagdan sv. Dujma zaštitnika župe. Za upravljanje domom i promociju katoličkih 

skauta osnovana je katolička udruga "Bl. Ivan Merz", koja će organizirati projekte skauta i 

doma.  U novouređenoj župnoj kući u vlasništvu Riječke nadbiskupije otvoren je Pastoralni 

dom Alojzije Stepinac koji će postati središte katoličkih skauta Riječke nadbiskupije.  

Dom je otvoren katoličkim skautima i mladima, 

obiteljskim susretima te katoličkim udrugama, a pruža 

izvanredne uvjete za susrete, u zgradi ukupne površine 

od 400 četvornih metara u crikveničkom zaleđu.  

Osnivačka skupština udruge održana je uoči 

blagdanske mise koju je predvodio riječki nadbiskup 

Ivan Devčić. Župnik Drivenika, sa sjedištem u župi 

Križišće, Ivan Zimmerman zahvalio je brojnim 

donatorima, posebice mons. Josipu Šimcu koji je uime 

nadbiskupije prihvatio brigu za uređenje kuće.  

Nadbiskup Devčić u propovijedi je vjernike podsjetio na mučeništvo sv. Dujma koji se 

toga dana slavio i na riječi crkvenog pisca Tertulijana "Krv mučenika je sjeme kršćanstva". 

Nadbiskup je sukladno tom pozivu vjernike uputio da primjer mučenika prihvate kao svjetlo 

vjerničkog života. "Tijekom cijele povijesti Crkve nailazimo na mučenike, ljude koji su pod 

cijenu života svjedočili ono što vjeruju. Ima ih i danas, ako ne u našoj blizini, premda ih je do 

nedavno bilo mnogo, onda u nekom drugom dijelu svijeta. No, svaki je vjernik pozvan na 

svjedočenje. Isus od nas traži da živimo svoju vjeru u svim okolnostima. Želi da tim 

svjedočenjem prikažemo žrtvu da ne bi upali u napasti koje svakodnevno susrećemo", rekao je 

nadbiskup Devčić.  
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Nakon mise blagoslovljen je obnovljeni pastoralni dom, a brojni su okupljeni izrazili 

zadovoljstvo što je ovakav objekt uređen za potrebe okupljanja mladih.  

Katolički skauti pod vodstvom Ivana Lesingera i Marina Miletića kuću koriste već nekoliko 

mjeseci za svoje susrete, a mladi su svoj doprinos dali u uređenju okoliša. Uz pomoć brojnih 

donatora te uz suglasnost i suradnju konzervatora, temeljito je obnovljena fasada i unutrašnjost 

kuće, a postavljeni su i nužni sadržaji koji omogućavaju okupljanje većeg broja vjernika.  

 

 

Zagreb, 8. svibnja 2007. 

Osnovna škola „Dr. Ivan Merz“ u Zagrebu proslavila dan škole 

 
Osnovna škola „Dr. Ivan Merz“ u centru Zagreba, u ulici Račkoga  od 8. do 11. svibnja 

prigodom blagdana bl. Ivana Merza slavila je svoj Dan škole. Ova škola od 1995. nosi ime po 

bl. Ivanu Merzu jer je u zgradi ove škole, koja je nekada bila bolnica bl. Ivan Merz završio svoj 

zemaljski život prikazujući Bogu svoj život kao žrtvu za hrvatsku mladež. 

U okviru Dana škole održane su brojne aktivnosti.  Svečanost je kulminirala na sam 

blagdan zaštitnika škole u četvrtak 10. svibnja, kada je održana svečana priredba. U utorak 8. 

svibnja u 19 sati, otvorena je izložba likovnih radova učenika ove škole. Izloženo je više od 28 

radova.  

U srijedu, 9. svibnja s početkom u 19 sati, učenici su održali koncert ozbiljne glazbe. 

Petnaest učenika pokazali su plodove svoga marljivog vježbanja. 

Sam Dan škole,  u četvrtak, 10. svibnja. obilježen je mnogobrojnim aktivnostima. Već 

u 8,30 održana su prva sportska natjecanja učenika razredne nastave, koji su uz potporu svojih 

učitelja i roditelja pokazali veliku spretnost i brzinu. Školu je 

prijepodne pohodio i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić 

otvorivši novouređeno igralište koje je grad financijski pomogao 

da se uredi. 

U 10 sati na svečanoj sv. misi u Bazilici Srca Isusova,  koju 

je predvodio župnik o. Franjo Korade okupilo se mnoštvo učenika 

i djelatnika škole, da bi svojom pjesmom što ljepše i svečanije 

proslavili blagdan blaženog Ivana, čije ime njihova škola nosi. 

Nakon svečane sv. mise održana je u školskom dvorištu 

školska priredba. Nakon uvodnog pozdrava voditelja Gorana 

Perutovića i Mirte Statić, zbor Učiteljskog fakulteta, obučeni u 

bordo toge,  pod ravnanjem prof. Diane Atanasov Piljek izveo je 

hrvatsku himnu. 

Nakon pozdrava ravnatelja prof. Zvonka Piljeka i državnog 

tajnika dr. Nevia Šetića iz Ministrastva prosvjete, postulator o.  Božidar Nagy održao je kratko 

izlaganje o životu i radu bl. Ivanu Merzu, istaknuvši njegovu aktualnost za naše vrijeme.  Potom 

je slijedilo svečano otkrivanje poprsja bl. I. Merza, što je prvo javno djelo mladog umjetnika 

Vida Vučaka.  Veliki zbor i tamburaši izveli su pjesmu "Do nebesa nek se ori". Učeničke radove 

na Merzovu misao " U svakoj je ljudskoj duši težnja za nečim velikim" čitale su učenice 7. i 8. 

razreda Antea Grizelj i Mirta Stantić, dok je osmašica Petra Buljan pročitala sastav na 

temu  misli bl. Ivana Merza "Volim čovječanstvo, volim male, nepoznate ljude koji na svojim 

leđima nose sav teret historije." 

Veliki zbor potom  je izveo Schubertovu "Heilig" i" Nuhu Chonga Safina" (Noina arka). 
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Na pozornicu potom  ponovno dolaze učenici sa svojim refleksijama na mnogobrojne 

teme kojima se bavio bl. Merz, pa tako Sara Martinović čita komentar na poznatu Merčevu 

misao  iz njegova dnevnika "Kojom li brzinom ta neizmjernost juri i okreće se, a čovjek sve to 

misli. Kuda to vodi? Zašto čovjek ima tijelo, kad 

je on u biti duša? Zašto? Kuda?Kako? Vječne 

tajne." Ana Cvrlje čudi se s Merzom "Bože, koliki 

je svemir: sve svijetli, sve se kreće", dok Mirna 

Trinki pokušava dati odgovor " U svakoj ljudskoj 

duši je čežnja za nečim velikim". 

Nakon dubokih misli na pozornici 

ponovno nastupa školski zbor pod ravnanjem prof. 

Ane Mikić  te izvodi  Himnu Ivanu 

Merzu  „Hrvatskoj zemlji“ od Validžić-

Glasnovića, i razdraganu pjesmu, simboličnog 

naslova "I Will follow him."  

Priredba je završila dječjim sastavcima, također inspirirani Merzovim mislima. Tako 

Dora Jelavić  čita svoj komentar o Merčevoj misli  "Ovaj je život kratka faza nakon koje ćemo 

biti u vječnom nebu, u životu punom sjaja i boja".  Petra Sedinić i Lida Matić  razmišljaju o 

izjavi bl. Ivana Merza "Dan što ga čovjek posveti drugom nije nipošto gubitak već dobitak. 

Dani u kojima ne učinimo ništa za druge, već samo za se, to su izgubljeni dani." I tako su još 

jednom djeca potvrdila da ime, djelo i misao Dr. Ivana Merza živi, da ono nije nipošto 

zaboravljeno. 

Na kraju priredbe nazočnima se obratio i bivši ravnatelj prof. Ivica Đaković koji je 

istaknuo veličinu bl. Ivana Merza rekavši kako i ova današnja proslava Dana škole pokazuje 

kako bl. Ivan Merz živi i raste u srcima mladih i odraslih. 

Nakon svečane priredbe, nastavila su se sportska natjecanja, ovaj put svoje su snaga 

odmjerili učenici viših razreda, također uz potporu svojih roditelja i nastavnika. Nakon 

uzbudljivih utakmica, u 13 sati održan je domjenak za sve prisutne. 

U petak, 11. svibnja osnovna škola Dr. Ivan Merz otvorila je vrata svoje škole za sve 

zainteresirane roditelje, koji su se opet, barem na kratko, vratili u školske klupe. 

 

 

Ljubina, 10. svibnja 2007. 

Prva crkva bl. Ivana Merza u BiH proslavila svoga zaštitnika 

 

U Sarajevskoj nadbiskupiji nedavno je izgrađena  prva crkva posvećena bl. Ivanu Merzu 

na teritoriju BiH. Nalazi se u Ljubini, kraj Vogošće, sjeverno od Sarajeva, a pripada kao filijalna 

crkva župi Čemerno koja je za vrijeme rata teško stradala. U crkvi bl. Ivana Merza, iako je samo 

pod krovom i još nije u potpunosti dovršena već se služe sv. mise i obavlja bogoslužje. Ove 

godine ova je filijalna crkva po treći puta od ustanovljenja proslavila svoga nebeskog zaštitnika 

bl. Ivana Merza 10. svibnja. O tome nam je opširan izvještaj poslao župnik ove župe vlč. 

Marijan Orkić koji donosimo u cijelosti: 
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U svojih 125 godini postojanja i opstanka, župa Čemerno je u četvrtak 10. svibnja 

proslavila suzaštitnika svoje župe bl. Ivana Merz-a. Između ponosnih gora, uz korito rječice 

Ljubina, tik uz putni pravac Sarajevo – Tuzla, oživjela je mala novoizgrađena crkvica blaženika 

Ivana Merz-a. Iako nezavršena i neuređena zablistala je 

nekom toplinom i svečanošću iznutra a izvana okružena 

raspupalim zelenilom marijanskoga svibnja. Ove, treće po 

redu proslave Merčeva bilo je posebno svečano. Misno 

slavlje predvodio je i propovijedao vlč. dr. Darko 

Tomašević, profesor i vicerektor na Vrhbosanskoj Teologiji 

uz koncelebraciju četrnaest svećenika sarajevskog i 

sutješkog dekanata te svećenika iz Ordinarijata i 

bogoslovije. Iako je radni dan, crkva je bila ispunjena 

župljanima Čemernog-Vogošća i hodočasnicima iz 

sarajevskih župa i župe Ilijaš. Sveta misa je započela 

svečanom procesijom svećenika i župljana iz hrvatske folklorne skupine „Kulin Ban“ – 

Čemerno. Na samom početku misnog slavlja župnik Marijan u pozdravnim riječima izrazio je 

dobrodošlicu subraći svećenicima koji svojim prisustvom daju i podršku ovoj ratom razorenoj 

i rastjeranoj župi, te hodočasnicima i župljanima koji dođoše sa zahvalama i prošnjama za 

zagovor „Orlu nebeskih visina“ bl. Ivanu Merz-u. „Vašim prisustvom kamen, beton i cigla ove 

nezavršene crkvice danas su oživjeli i razigrani kao krov ovoga doma Božjeg. Ona postaje 

mjesto hodočašća koje nas po zagovoru današnjeg blaženika, koji se sam vinu u visine k Bogu, 

uzdiže k Bogu i s Njime povezuje“. U svojoj homiliji vlč. Darko ocrtao je lik danšnjega 

blaženika kao onog vjernika-laika koji se uspio vinuti u „visine k Bogu“ i postati svetim, nije 

se dao opteretiti i vezati ovozemaljskim čarima i teretima za zemlju. Njegov poziv odjekuje i 

danas nama da se vinemo u visine k Bogu. „Veoma je važno znati, što je naš cilj – danas. Naš 

cilj je doći na mjesto koje nam je Isus pripravio“. „Ima mnogo stvari na koje nismo pozvani ali 

se njima opterećujemo: kleveta, ogovaranje, oholost, 

navezanost na razne materijalne stvari (auto, knjige, 

odjeća, slava i karijera ili ne znam ti što sve). Stvari 

koje priječe da budemo potpuno povezani s Isusom. 

Tih stvari ima bezbroj, tovarimo ih na svoj život i 

opterećujemo ga, te se čudimo zašto tonemo, zašto 

nam u životu ne ide tako dobro, zašto naš život ide 

nizbrdo...nema drugog rješenja nego li s riješiti stvari 

koje nas opterećuju, koje nas vuku dolje, da bi mogli 

dosegnuti visine, da bi nam sinula svjetlost SINA, 

koji nas čeka i koji nam je pripravio mjesto. Naša 

zadaća, danas, sutra i svaki dan jest odbacivati stvari koje nas vuku dolje...“   

Na kraju svete mise krenula je procesija s likom i Relikvijom bl. Ivana Merz-a oko crkve 

uz molitvu litanija ovoga blaženika i po završetku procesije podjeljen je najprije zajednički a 

potom svima i pojedinačni blagoslov. Procesija je i dio pobožnosti župe Čemerno našem 

Blaženiku. Naime, svakog 10. u mjesecu u crkvi bl. Ivana Merz-a u Ljubini slavi se misa 

njegove beatifikacije te na kraju moleći u procesiji oko crkve litanije upućuju se i molitve za 

zagovor i obnovu župe Čemerno. Nakon sv. Mise svim hodočasnicima čemerljanski župljani 

su priredili Agape za okrepu uz kola i izvorne pjesme ovoga kraja.  

Svetac na ovoj zemlji nikada ne umire, nikad ne prestaje živjeti ovdje na zemlji. Ta 

veličina ostaje u Crkvi, u onoj živoj Crkvi, i dalje govori, i dalje uči, i dalje vodi. I ovogodišnji 

blagdan Ivana Merz-a jedan je krik, jedan glas koji govori i koji poziva: daj obratite se, vjerujte 

Evanđelju, vinite se Bogu u Njegove Visine. Blaženi Ivane nauči nas „letjeti k Bogu“ poput 

sebe.  
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Zagreb, 10. svibnja 2007. 

Nadbiskup Marijan Oblak predvodio proslavu blagdana bl. Ivana Merza  
 

U četvrtak 10. svibnja 2007. u  prepunoj bazilici Srca Isusova u Zagrebu gdje se nalazi 

grob bl. Ivana Merza, proslavljen je njegov blagdan. Svečano koncelebrirano euharistijsko 

slavlje u kojem je sudjelovalo petnaest svećenika predvodio je msgr. MARIJAN OBLAK 

zadarski nadbiskup u miru, a kod sv. mise pjevala su 

združena dva zbora iz dviju župa Srca Isusova iz 

Riječke nadbiskupije, sa Zameta i iz Škrljeva. 

Pozdravljajući nadbiskupa na početku sv. mise 

postulator o. Božidar Nagy istaknuo je činjenicu da je 

nadbiskup Oblak jedini od sadašnjih živućih hrvatskih 

biskupa koji je sudjelovao na Drugom vatikanskom 

saboru; spomenuo je također kako službeni papinski 

dekret o beatifikaciji bl. Ivana Merza izrijekom 

spominje činjenicu da je bl. Ivan Merz četrdeset 

godina prija 2. vatikanskog sabora živio ono  što će 

Sabor kasnije dati kao smjernice vjernicima za kršćanski život.  

Svoju je propovijed nadbiskup Oblak usredotočio na liturgiju koja je bila središta 

duhovnog života bl. Ivana i sredstvo njegova posvećenja. Osvrnuo se i na njegovu disertaciju o 

utjecaju liturgije na francuske pisce te je na kraju 

svoje propovijedi rekao: „Na liturgijsku, poglavito 

euharistijsku duhovnost i pobožnost bl. Ivana 

Merza, stavio je zlatni pečat naš Sveti otac Benedikt 

XVI. On u svojoj nedavnoj apostolskoj pobudnici 

Sakrament ljubavi među onim svecima kojima je 

sakrament Euharistije uvijek bio središte njihove 

svetosti, spominje našega Hrvata Ivana Merza. To je 

najveće priznanje našemu Blaženiku i svima 

hrvatskim katoličkim vjernicima, štovateljima 

presvete Euharistije i ljubiteljima liturgije.“  

Za blagdan bl. Merza Bazilika se pripremila trodnevnicom kod koje su pjevali sastavi 

mladih: „Damask“ iz župe sv. Pavla Retkovec i „Kefa-Stijena“ župe sv. Petra iz Zagreba. Tri 

svečane prijepodnevne svete mise na sam blagdan predvodili su o. Božidar Nagy, postulator, o. 

Franjo Korade župnik Bazilike, i vlč.  Alojzije Žlebečić dekan. Učenici i profesori susjedne 

škole koja nosi ime po bl. Ivanu Merzu (jer je u toj školi, bivšoj bolnici bl. Ivan Merz završio 

svoj zemaljski život) sudjelovali su na prijepodnevnoj sv. misi nakon koje su proslavili Dan 

škole. Uz bogati program otkrivena je i spomen bista bl. Ivana Merza koja će od sada stajati u 

cvjetnjaku na ulazu u školu. Školu bl. Ivana Merza u prijepodnevnim satima pohodio je i 

gradonačelnik Milan Bandić.  

 

 

Banja Luka, 10. svibnja 2007. 

Blagdan blaženoga Ivana Merza proslavljen u Banjoj Luci 

 
Na blagdan bl. Ivana Merza  u četvrtak 10. svibnja okupilo se u Banjoj Luci oko 200 

hodočasnika iz raznih krajeva BiH i Hrvatske. Pedesetak mladih došlo je na hodočašće 

Blaženiku iz župa Odžak, Novo Selo – Balegovac, Posavska Mahala, Potočani, Gornja Dubica 

i Prud, predvođeni svojim svećenicima Mijom Nikolićem, Pavom Barajinovićem, Antom 

Tomasom i Ivom Balukčićem. Po dolasku u Banja Luku mons. Anto Orlovac upoznao je mlade 

s osobom blaženika Ivana Merza čije se relikvije nalaze u katedrali. Mladi su sudjelovali na 
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blagoslovu novopostavljenog kipa ispred katedrale te Euharistijskom slavlju kojega je 

predvodio biskup Franjo Komarica. Na početku Euharistijskog slavlja biskup Komarica 

posebno je pozdravio mlade iz spomenutih župa i njihove 

svećenike i zahvalio im što su došli na hodočašće bl. Ivanu 

Merzu, koji može i treba biti uzor mladim kršćanima i u 

današnje vrijeme. Dvoje mladih iz župa Odžak i Novo 

Selo Balegovac u Euharistijskom slavlju čitali su molitvu 

vjernika. Nakon Sv. Mise i okrepe koju su im pripremili u 

zgradi biskupije, skupina mladih posjetila je KŠC „Blaženi 

Ivan Merz“ u Banja Luci koji pohađa i njihova poznanica 

Ana Matanović, učenica iz Odžaka. Na povratku u Odžak 

mladi su posjetili franjevački samostan na Petrićevcu te razgledali prostor na kojem je Sluga 

Božji Ivan Pavao II. proglasio blaženim Ivana Merza. Posljednje odredište ovog hodočašća bilo 

je franjevački samostan na Plehanu gdje su mladi mogli pogledati novu župnu crkvu u izgradnji, 

a gvardijan samostana fra Mirko Filipović upoznao je mlade s poviješću toga samostana i 

stradanjem župe Plehan u nedavnom ratu od srpskih snaga. 

 

 

Kaštela-Split, 15. svibnja 2007. 

Dani blaženoga Ivana Merza 
   

Nekoliko stotina mladih različitih uzrasta okupilo se na višednevnoj proslavi bl. Ivana 

Merza koja se već tradicionalno slavi u Kaštelima uz 

blagdan bl Ivana. Priprema je započela trodnevnicom u 

župnoj crkvi sv. Petra u Kaštel Novom koju su predmolili 

animatori udruge mladih bl. Ivan Merz koja će dogodine 

proslaviti desetu godišnjicu djelovanja. Na sam blagdan 

zajedno se okupilo stotinjak članova te udruge na misno 

slavlje koje je predvodio župnik Luka Vuco nakon kojeg je 

nastavljeno zajedničko druženje u Katoličkom domu. U 

subotu 12. 5. upriličen je ministrantski malonogometni kup 

s devet ekipa iz naše nadbiskupije u kojem je pobijedila 

ekipa župe Kamen iz Splita. U nedjelju 13. 5. u Pastoralnom centru u Kaštel Štafiliću održan je 

svečani koncert na kojem su nastupili glazbeni sastavi i klape iz Kaštela, Trogira i Solina. 

Koncert koji su vodile dvije vjeroučiteljice,  popraćen je mislima bl. Ivana te prikazivanjem 

prikladnih video meditacija. Za vrijeme koncerta podijeljena su i priznanja prvoplasiranima po 

uzrastima u župnoj vjeronaučnoj olimpijadi koju svake  godine organizira udruga a u kojoj je 

ove godine sudjelovalo preko 300 učenika. Svi pobjednici su nagrađeni i jednodnevnim izletom 

u marijansko svetište Vepric te grad Knin koji je prethodio ovim danima. Udruga mladih već 

četiri godine na ovaj način obilježava dane bl. Ivana višednevnim aktivnostima, te ljeti priređuje 

i večer duhovne šansone uz pučku feštu za cijelo mjesto.  

Ova manifestacija ujedinjuje mlade različitih kaštelanskih župa, različitih uzrasta i 

različitih aktivnosti oko istog imena bl. Ivana te je samo djelić aktivnosti koja se svakodnevno 

događaju u Kaštelima. Ona potvrđuju da se može drugačije nego svijet nudi, i da se može se 

drugačije nego svijet govori što je istoimeno geslo animatora ove udruge.  
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Rim, 15. svibnja 2007. 

Nova disertacija o bl. Ivanu Merzu  

obranjena na Papinskom sveučilištu Urbaniani u Rimu 

 
15. svibnja 2007. na Filozofskom fakultetu Papinskoga sveučilištu Urbaniana u Rimu 

obranio je svoju doktorsku disertaciju Stjepan Ribić, katolički laik iz Osijeka. Tema disertacije 

je: vjera i razum u životu i djelu Ivana Merza. Moderator teze bio je prof. Onah Godfrey 

Igwebuike a korelator prof. Božidar Nagy uz člana komisije prof. Ndreca Adrian. Ovo je do 

sada već četvrta u nizu doktorskih disertacija posvećenih Ivanu Merzu, a prva koja ga studira i 

obrađuje pod filozofskim vidom. Disertacija obrađuje  filozofsku misao blaženog Ivana Merza 

(1896. – 1928.) pod vidom odnosa razuma i vjere. Autor disertacije u proučavanju ove teme 

kod I. Merza polazi od  temeljne postavke da se ne odvaja vjera od razuma jer oboje zajedno 

prate razvoj misli I. Merza u odnosu na razne egzistencijalne i filozofske teme prisutne u 

njegovom razmišljanju i djelima. 

Prvo poglavlje s biografskim elementima predstavlja ključne momente iz života I. 

Merza koji su utjecali na njegovu duhovnu i intelektualnu izgradnju, njegova životna 

opredjeljenja s osvrtom na društveno-kulturne i povijesno-geografske utjecaje. Važno je uočiti 

činjenicu kako se mladi Merz suprotstavio obiteljskoj i društvenoj sredini koja je bila uglavnom 

laičkog obilježja. Dramatika ratnih događaja vode ga prema dubokoj analizi zbivanja kojih je 

bio sudionik te zauzima kritički stav prema duhu svoga vremena; u svemu na osoban način traži 

egzistencijalne i uvjerljive odgovore.  

Drugo poglavlje posvećeno traženju istine i smisla života, produbljuje filozofska pitanja 

s kojima se Merz susreće kroz svoje refleksije, a koje vode računa o različitim stajalištima 

filozofije i vjere, držeći se otvorenim onim slutnjama koje  određuju njegovo osobno traženje. 

Merz upozorava na važnost duhovnosti kojom svladava pojam materijalističog gledanja na 

pojam „slučaja“ i „ne-smisla“ života; prepoznaje jedan viši red, dakle također i prvenstvo Istine 

koja dovodi do Izvora, tj. do Boga.  

U trećem poglavlju posvećenom otvorenosti čovjeka prema transcendenciji, analizira se 

misao I. Merza koji prepoznaje pojavne vidove umjetnosti preko estetike, koju dovodi u 

religiozno područje. To se posebno odnosi na liturgiju koju otkriva kao najviši oblik umjetnosti. 

Tako umjetnost koja uvire u religiju, kao etika i moral, te vjera i razum pridonose konačnom 

upoznavanju Boga i čovjeka.  

U zaključku se na sažet i jasan način iznosi, pozivajući se na glavnu misao teze, 

Merzovo stanovište u odnosu vjere i razuma u čovjeku. Takav odnos je dijalektičan; vjera i 

razum uzajamno se podupiru iako se čini da potencijali jednoga postavljaju granice drugome. 

Ovaj odnos dopušta da oni budu vodilja i pomoć jedno drugome; tako vjera i razum postaju 

sastavni elementi u davanju smisla čovjekovu životu.  

Stjepan Ribić rođen je u Osijeku 1977.g. Srednju školu završava u Valpovu i Virovitici. 

Kao katolički laik studira filozofiju na Papinskom sveučilištu Gregorijani u Rimu gdje 2003. 

postiže licencijat sa specijalizacijom iz sistematske filozofije. Nastavlja dalje doktorski studij 

iz filozofije na Papinskom sveučilištu Urbaniani gdje priprema doktorsku disertaciju. U 

međuvremenu se zaposlio u  službi za međunarodne projekte i evropske integracije Osječko-

baranjske županije. Trenutno je direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje s 

uredom u Osijeku i Bruxellesu.  NADOPUNI SA NOVOM SLUŽBOM 
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Banja Luka, 17. svibnja 2007. 

Blagoslov kipa bl. Ivana Merza u Banjoj Luci 

 
Blagdan bl. Ivana Merza svečano je proslavljeno u blaženikovom rodnom gradu – Banja 

Luci. U katedrali u kojoj se nalazi kapelica sa sarkofagom i relikvijama bl. Merza, misu je 

predvodio banjalučki biskup Franjo Komarica.  Misi u banjalučkoj katedrali prethodio je 

blagoslov kipa bl. Ivana Merza, djelo akademskog kipara Slavena Miličevića i dar zagrebačke 

župe Presvetoga Trojstva u Prečkom. Zanimljivo je istaknuti da su vjernici ove župe prikupljali 

sredstva za jedan Merčev kip u svojoj župi. Međutim, kako je prikupljen dvostruko veći iznos, 

odlučili su izraditi dva kipa i jedan darovati Banjalučkoj biskupiji. Kip se nalazi podno zvonika 

uz katedralu. Kip je postavljen na ulazu u katedralu.   

„Blaženi Ivan Merz za mene je posebno istaknuti 

lik i njemu se svakodnevno molim!“ Ove riječi pape 

Benedikta XVI. koje mu je izgovorio u Rimu krajem 

prošle godine, biskup Franjo Komarica ponovio je u 

propovijedi te je dodao kako se Papa raspitivao i o 

štovanju bl. Ivana Merza. Dok se u Rimu događao susret 

Petrova nasljednika i banjalučkoga biskupa Komarice, u 

isto vrijeme u Banja Luci Bog je po zagovoru Ivana Merza 

učinio čudo. „Jedna mlada studentica književnosti 

pravoslavne vjere i Srpkinja sanjala je ovu crkvu i da u nju 

treba doći i pomoliti se svecu kako bi njezina bolesna ruka 

ozdravila. I došla je u ovu crkvu, molila kod relikvija bl. 

Ivana Merza i ozdravila“, istaknuo je biskup Komarica i 

podsjetio na mnoge molitelje za zagovor našega blaženika. 

Također je podsjetio na riječi pape Ivana Pavla II. koji je 

u misi beatifikacije na Petrićevcu 2003. godine rekao da je 

Ivan Merz bio obogaćen mnogim prirodnim talentima koje je uspio umnožiti te je postigao 

zavidne uspjehe u svom zemaljskom životu: „Ali, on je uspio i kod Boga. Bog se po njemu 

proslavio i on je uspio Boga proslaviti.“ Biskup Komarica u proslavi Merčeva podsjetio je da 

je veličina ovoga Božjega miljenika u tome „što je uspio ostvariti cijelim svojim bićem ono što 

mi danas činimo tek polovično, radikalno slijediti Krista koji je pokazao kako čovjek treba 

živjeti da se Bogu svidi.“ Sveci i blaženici doživjeli su ispunjenje Kristovih obećanja u svojim 

životima i pokazuju da „tko ide Kristovim putem, ulazi u puninu života.“ Bl. Ivan Merz koji je 

bio istinski kršćanski odgojitelj te sveci i drugi blaženici istinski su zastupnici ideja kršćanskoga 

humanizma i „služe nam kao dokaz da se na zemlji može služiti Bogu. Moguće je voljeti 

čovjeka, a ići prema Bogu, voljeti zemlju, a ići prema nebu“, podsjetio je u propovijedi mons. 

Komarica i primijetio kako Ivan Merz nije bio ni biskup ni svećenik, „ali je Božjim darom 

proniknuo u dubinu Božje poruke.“ Po primjeru Ivana Merza koji je dopustio da ga Bog učini 

sredstvom u svojim rukama, i mi smo pozvani biti Bogu na raspolaganju, a da bismo to mogli, 

moramo mu dopustiti da nas obnovi. „Trebamo obnovljenih kršćana“, napomenuo je banjalučki 

biskup primjećujući kako danas sve više nedostaje vjerodostojnih Kristovih sljedbenika: 

„Koliko smo važni i dragocjeni, i imamo nenadomjestivu ulogu u ambijentu u kojem se 

nalazimo! Isus će nam dati snage za vjerodostojnost. Tko doživi Kristovu snagu u sebi, bit će 

kadar angažirati se u svojoj sredini – župi, gradu, narodu.“ Propovijed je zaključio ohrabrenjem: 

„Nismo sami u opredjeljenju za Krista. Sveci i blaženici na tom putu su nam suputnici.“  

Merčevo u Banja Luci okupilo je i više autobusa hodočasnika iz Odžačkoga kraja, 

Križevaca i Osekova kod Popovače te predstavnike talijanske Katoličke akcije. „I unatoč tome 

što nema mnogo rođenih Banjalučana na ovoj proslavi, imamo hodočasnike koji svojim 

dolaskom dokazuju da će se ovdje pjevati 'Slava Bogu' i unatoč našim patnjama“, rekao je 

biskup Franjo Komarica u Banja Luci, gradu koji danas ima nešto manje od dvije tisuće 
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katolika. U trodnevnoj duhovnoj obnovi uoči blagdana sudjelovala je i glazbena skupina 

„Apostoli mira“ iz Novoga Marofa.  

U sklopu proslave Merčeva u dvorani Europske akademije predstavljen je i DVD 

„Hvala, Sveti Oče – cesta sjećanja“ Domagoja Pejića, novinara HKR-a. Film, naime, podsjeća 

na velikoga papu Ivana Pavla II. kojemu je Domagoj 2004. godine pješačio 1000 kilometara za 

84. rođendan želeći mu zahvaliti za dobrotu prema hrvatskome narodu, za svece i blaženike 

Hrvate koje je proglasio za vrijeme svojega pontifikata, za tri pohoda Hrvatskoj i dva Bosni i 

Hercegovini te za bezbrojna zauzimanja za prestanak rata u Hrvatskoj i BiH.  

 

 

Komušina – Kondžilo, 26. svibnja 2007. 

Blaženi Ivan Merz na susretu hrvatske katoličke mladeži u BiH 
 

Više od sedam tisuća mladih Hrvata okupilo se u marijanskom svetištu Komušina – 

Kondžilo u BiH na Prvom susretu hrvatske katoličke mladeži u Bosni i Hercegovini koji se 

održao 26. i 27. svibnja. Bl. Ivan Merz bio je prisutan kako u pripremnim katehezama, tako u 

službenom vodiču, a posebice u završnom proglasu mladih u kojem među ostalim stoji: „Vjerni 

sadašnjem papi Benediktu XVI. i zahvalni papi Ivanu Pavlu II., koji nam je blaženog Ivana 

Merza stavio kao 'svjedoka Kristova, zaštitnika, uzora, suputnika na putu u našoj povijesti i 

primjer svima', izražavamo spremnost uzeti lik i djelo blaženog Ivana Merza za program 

svojega katoličkog života i djelovanja.“ 

Na susretu su sudjelovali mladi iz (nad)biskupija u Hrvatskoj (Zagrebačke, Splitsko-

makarske, Đakovačke i srijemske, Požeške, Zadarske, Šibenske, Dubrovačke i Krčke) te iz svih 

krajeva u Bosni i Hercegovini iz biskupija Banjolučke, Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-

mrkanske a najviše iz Vrhbosanske nadbiskupije. Pridružili su im se mladi iz Njemačke, 

Austrije, Slovenije i Italije. Na cesti koja vodi do svetišta mladi animatori su svim sudionicima 

dijelili vodiče, prigodne šalove s likom Gospe komušanske i znakom te pojednostavljenim 

motom susreta "Ljubav je zakon". Mladi hodočasnici su dobili i prigodne kape. Na prigodnim 

kapama su bijelo-crvene kockice kao znak hrvatstva; znak Susreta; lik Gospe kondžilske i uz 

natpis Susreta riječi: Ljubav je zakon.  

Sedamdesetak svećenika bili su na raspolaganju mladima za sakrament pomirenja na 

koji ih je pripravio mons. Ivica Božinović. Nakon ispovijedi duga kolona mladih hodočasnika 

krenula je ispred župne crkve Uznesenja Marijina prema četiri kilometra udaljenom brdu 

Kondžilu, a mladi u narodnim nošnjama iz raznih biskupija izmjenjivali su se noseći čudotvornu 

sliku Gospe komušanske i križ mladih koji je darovao papa Ivan Pavao II. mladima prigodom 

svog pastirskog pohoda Banjoj Luci. Uz put kojim su mladi prolazili bili su postavljeni zvučnici 

pa su svi hodočasnici zajedno pjevali Gospine pjesme i molili krunicu na razne nakane, a 

animatori su bili vrhbosanski i franjevački bogoslovi iz Sarajeva.  

Svečano misno slavlje pored Gospine kapelice na brdu Kondžilu predvodio je nadbiskup 

metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, predsjednik Biskupske konferencije Bosne i 

Hercegovine, uz suslavlje banjalučkog biskupa Franje Komarice i pomoćnog biskupa 

vrhbosanskog Pere Sudara i sedamdesetak svećenika. Prije misnoga slavlja tisuće mladih 

sudionika euharistije pozdravio je biskup Komarica kao biskup koji je nadležan za mlade BK 

BiH. „Došli samo danas svojim vlastitim nogama na ovo zavjetno mjesto Gospi Kondžilskoj 

na koje desetljećima katoličke majke cijelog ovog kraja obvezno donosile svoju malenu dječicu 

da ih povjere dragoj Gospi u zaštitu... Imajte povjerenja u Krista! Imajte pouzdanja u majčinski 

zagovor Gospin! Imajte strpljenja i ljubavi prema Crkvi kojoj pripadate kao dragocjeni njeni 

članovi! Stavite joj bez ustezanja na raspolaganje svoje dragocjene talente uma i srca – u vašim 

župama, u vašim udrugama! Crkva treba vašu energiju, vašu odvažnost i zauzetost u 

ispunjavanju prevažnih svojih zadaća u ovoj zemlji i zemljama odakle dolazite. Vi ste 
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suodgovorni za izgled Crkve ali i Vaše domovine u idućih nekoliko desetljeća, pa i duže", kazao 

je biskup Komarica.  

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić se oslonio na geslo susreta preuzeto iz Ivanova 

evanđelja: "Kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge" (Iv 13,34). „Vrlo je dirljivo 

vidjeti vas na ovom brdu Kondžilu i kako ste u hodu penjali se moleći se Gospi komušanskoj. 

Zahvaljujem Bogu za ovaj dan i za vas koji ste došli ovdje da zajedno molimo i doživimo 

Marijinu blizinu kao uzora i zagovornicu... Krist je na križu raširio ruke da bi zagrlio cijeli 

svijet. Samo onaj koji iskusi da je voljeno biće, postaje sposoban voljeti. Zato dolazimo pod 

križ kako bi otkrili da smo voljena bića, da je On Bog milosrđa, da nas ne ostavlja same i da s 

križa svoju Majku daje nama za Majku... Pod križem smo postala Marijina djeca i ona nam je 

darovana za majku... Ovim šalovima oko vrata želimo pokazati da svi želimo obući istu nošnju 

kako bi nas svi mogli prepoznati kao Isusove učenike, a ta nošnja, ta košulja, ta haljina jest 

Isusova riječ: Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Neka ovo brdo Kondžilo bude poput 

Tabora – brda Preobraženja gdje ćemo se preobraziti u mladost koja se ne boji života, u mladost 

koja voli život, u mladost koja prihvaća Božje povjerenje, u mladost koja odgovara 

povjerenjem, otvorenošću i spremnošću na Božje povjerenje spremna surađivati u izgradnji 

boljega svijeta.  

Zato neka ovdje na Kondžilu svatko osjeti radost što smije obući košulju ljubavi 

kršćanske i poći svjedočiti da Kristova ljubav pobjeđuje. Vidjeli smo da je mržnja rušila, 

ubijala, palila i progonila; vidjeli smo da mržnja truje međuljudske odnose. Poručujemo svijetu: 

mi želimo biti kršćanska mladež koja nosi snagu ljubavi, vjeru u život i spremnost darivati 

život", riječi su kardinala Puljića.  

Molitvu vjernika su molili mladi iz ranih biskupija BiH i Hrvatske i na oltar donijeli 

darove: krunicu, križ, zemlju, klasje, lađu, vino i svjetiljku. Na kraju mise dvoje mladih pročitali 

su Proglas mladih okupljenih na susretu kojim su izrazili radost što su se mogli susresti; izrazili 

odanost Katoličkoj Crkvi, povjerenje u ljubav u Bogu utemeljenu i spremnost graditi 

civilizaciju ljubavi. Voditelj Ureda za mlade BK BiH vlč. Dr. Šimo Maršić zahvalio je prije 

svega biskupima BK BiH koji su odlučili da se održi taj susret zatim svime svećenicima, 

redovnicima, redovnicama, katehetama koji su animirali i doveli mlade na čelu biskupijskim i 

provincijskim povjerenicima kao i brojnim prisutnim predstavnicima medija koji su radili na 

promicanju i obilježavanju tog susreta. Posebnu zahvalnost izrekao je mladima koji su pokazali 

spremnost doći zajedno i odgovoriti na povjerenje koje prema njima pokazuje Crkva.  

Hodočasnici su se u procesiji i molitvi predvođeni svojim biskupima vratili do župne crkve gdje 

je upriličen duhovno-zabavni program na kojem je nastupilo više vokalno-instrumentalnih 

sastava i plesnih skupina. Kardinal Puljić dodijelio je prigodne nagrade za najbolje literarne 

radove na geslo susreta mladih, a prvu je nagradu dobio Hrvoje Prlić iz župe Savski Nart 

Zagrebačke nadbiskupije dok su drugu i treću nagradu primili Josip Jozić iz župe Oštra Luka- 

Bok i Dragana Markanović iz žepačkog kraja iz Vrhbosanske nadbiskupije. Nakon završenog 

programa oko 1.500 mladih su se razišli po župama usorskog i žepačkog te dijelom doborskog 

dekanata gdje su ih dočekali obitelji mladi iz tih župa koji su im iskazali gostoprimstvo. Na 

svetkovinu Duhova sudjelovali su u tim župama na misnim slavljima. 

Donosimo ovdje u cijelosti Proglas mladih koji je svečano pročitan i usvojen na kraju 

susreta u marijanskom svetištu Komušini: 

 

Proglas mladih okupljenih na Prvom susretu  

hrvatske katoličke mladeži u Komušini  

 

Mi mladi okupljeni na Prvom Susretu hrvatske katoličke mladeži u Bosni i Hercegovini: 

- izražavamo radost što smo se po prvi put kao hrvatska katolička mladež mogli susresti 

i zajedno moliti u Gospinu svetištu Komušina-Kondžilo u Bosni i Hercegovini; 

- izražavamo svoju odanost Katoličkoj Crkvi i hrvatskom narodu i svoju spremnost 

živjeti kršćanska načela u svakodnevnom životu; 

http://www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=94459
http://www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=94459
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- izjavljujemo da ćemo braniti i zauzimati se za dostojanstvo ljudskog života i njegova 

prava od začeća do prirodne smrti; 

- izražavamo svoju ljubav prema rodnoj grudi i svoje poštovanje prema poginulim 

braniteljima i svim žrtvama rata; 

- izražavamo svoje povjerenje u ljubav, koja svoj izvor i uvir ima u Bogu, kao temelj i 

zalog zajedničkog života u miru i pravednosti; 

- izražavamo spremnost da, u suradnji s drugima i drugačijima, uložimo svoje 

sposobnosti i talente, koje nam je Bog darovao, u izgradnju nove civilizacije ljubavi; 

- vjerni sadašnjem papi Bendiktu XVI. i zahvalni papi Ivanu Pavlu II., koji nam je 

blaženog Ivana Merza stavio kao „svjedoka Kristova, zaštitnika, uzora, suputnika na 

putu u našoj povijesti i primjer svima“, izražavamo spremnost uzeti lik i djelo blaženog 

Ivana Merza za program svojega katoličkog života i djelovanja; 

- izražavamo svoju želju i zahtjev svima koji nose odgovornost u Bosni i Hercegovini 

da nam omoguće zaposlenje i osiguraju jednake uvjete obrazovanja kao u europskim zemljama 

kako bismo mogli doprinositi boljitku društva i naroda. 

Više o ovom Prvom susretu hrvatske katoličke mladeži u BiH možete naći na web-

stranici: http://www.mladicentar.org 

 

 

Opatija, 28. svibnja 2007. 

Spomen ploča blaženom Ivanu Merzu 

   
U Opatiji je 24. svibnja Blaženi Ivan Merz dobio spomen-ploču u znak sjećanja na 

njegov boravak u tadašnjem pansionu Lederer, danas Hotel Agava, u glavnoj opatijskoj ulici. 

Prvi hrvatski vjernik laik koji je proglašen blaženim u Opatiji je boravio na odmoru od 18. do 

27. srpnja  1914., nakon završene gimnazije i položene mature. Ovu je spomen ploču postavila 

Družba Braće hrvatskog zmaja čiji je veliki meštar dr. Dragutin Feletar otkrio ploču u 

nazočnosti ostalih članova Družbe riječkog ogranka.  

Na ploči je uklesan pozlaćenim slovima ovaj tekst:  

   

U OVOM JE HOTELU 1914. GODINE BORAVIO  

DR. IVAN MERZ  

* BANJA LUKA 1896.    + ZAGREB 1928.  

PRVI HRVAT – KATOLIČKI LAIK  

BLAŽENIK  

POSTAVILA DRUŽBA  

BRAĆA HRVATSKOG ZMAJA  

2007. GODINE.  

   

Na svečanosti su sudjelovali: riječki nadbiskup Ivan Devčić, koji je ploču blagoslovio 

uz prigodni obred, opatijski gradonačelnik Amir Muzur, postulator kauze za kanonizaciju dr. 

o. Božidar Nagy, opatijski isusovci koji upravljaju župom 

te predastavnici mladih iz Rijeke i Opatije, kojima je 

blaženik uzor. Bio je nazočan i češki ambasador koji je bio 

u prigodnom posjetu Opatiji. Veliki meštar Družbe Braće 

hrvatskog zmaja dr. Dragutin Feletar u svom je prigodnom 

govoru  istaknuo kako je glavna zadaća Družbe očuvanje 

hrvatske kulturne baštine. Od osnutka 1905. do danas, 

Družba je postavila više od 300 spomenika i sudjelovala je 

u mnogim značajnim kulturnim inicijativama. Pročelnik 

riječko-bakarskog stola Družbe Goran Crnković koji je i inicijator ovoga projekta, te 
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gradonačelnik Muzur istaknuli su kako je ovo prva spomen-ploča jednom blaženiku u Opatiji, 

po čemu se ističe među brojnim drugim opatijskim spomenicima. Postulator o. B. Nagy u svom 

je govoru podsjetio da je bl. Ivan Merz kad je boravio u Opatiji imao svega 17,5 godina (pošao 

je godinu dana ranije u školu). Iz njegovih opatijskih 

dnevničkih zapisa već se može nazreti životni put kojim 

ga je kasnije Bog vodio prema svetosti. Religiozne i 

moralne misli prožimaju njegova razmišljanja. 

Nadahnut ljetnom olujom u Opatiji,  u tom je pansioni 

napisao i svoju jedinu pjesmu pod naslovom 

„Oluja“.  U svom je dnevniku bl. Merz  ostavio i 

dragocjene zapise o društvenim i političkim zbivanjima 

kako su doživljavana u narodu,  jer je upravo  tih dana 

započeo Prvi svjetski rat te je zbog toga morao skratiti 

i svoj odmor i prije vremena vratiti se u Banja Luku. Blagosivajući spomen-ploču nadbiskup 

Devčić izrazio je želju da spomen na blaženika preko ove ploče bude nadahnuće vjernicima, a 

prije svega mladima na nasljedovanje Krista. Nakon svečanosti otkrivanja i blagoslova u župnoj 

crkvi sv. Jakova koju je posjećivao bl. Ivan Merz tijekom svoga boravka u Opatiji, slavljena je 

sveta misa koju je predvodio postulator o. Božidar Nagy tijekom koje je održao propovijed 

istaknuvši bitne karakteristike duhovnog lika bl. Ivana Merza i poruku koju nam Bog preko 

njega upućuje.  

 

 

Banja Luka, 31. svibnja 2007. 

Gimnazija „Bl. Ivan Merz“ u Banjoj Luci započela novu školsku godinu 

 
Već treću godinu u Banjoj Luci djeluje katolička opća gimnazija koja nosi ime po 

Blaženom Ivanu Merzu. Ovaj Katolički Školski Centar (KŠC) utemeljila je Banjalučka 

biskupija na inicijativu biskupa Franje Komarice 2005. g. U utorak, 11. rujna 2007. 

biskup  Franjo Komarica prigodnim bogoslužjem blagoslovio je početak nove školske godine. 

Na svečanosti, kojoj su nazočili svi učenici i većina profesora gimnazije, učenici su sudjelovali 

čitanjem svetopisamskog teksta i pjevanjem prikladnih duhovnih pjesama. Na početku 

svečanosti u holu školske zgrade sve je nazočne pozdravio ravnatelj KŠC-a mons. Ivica 

Božinović, izrazivši posebnu dobrodošlicu učenicima prvog razreda te nekolicini novih 

djelatnika.  

    Biskup Franjo, radostan zbog napretka škole i centra, istaknuo je važnost postojanja 

Katoličkih školskih centara u BiH što je naglasio i Europski parlament u jednom svom 

službenom dokumentu o BiH iz ožujka ove godine. Pojasnio je da „unatoč našoj, po 

mnogočemu specifičnoj situaciji, mi, kao institucija Katoličke Crkve, nazočne u velikom broju 

zemalja na svim kontinentima, zaduženi smo držati se onih načela i opredjeljenja koja su 

svojstvena svim odgojnim i obrazovnim institucijama koje Crkva vodi već mnogo stoljeća“. 

„Pomažući mladom čovjeku – učeniku da pravilno i maksimalno razvije svoje ljudske 

intelektualne i duhovne sposobnosti, zadaća je naših škola da tako osposobi učenika da on – u 

duhu Božje objavljene istine o Bogu i o čovjeku - bude u stanju učinkovito se založiti i zalagati 

za opće dobro u konkretnom društvu“ – nadodao je biskup.  

Osvrnuvši se i na Statut škole, kojeg trebaju poznavati ne samo učenici i djelatnici, nego 

i roditelji učenika prilikom upisa njihove djece u školu, biskup je jasno stavio do znanja važnost 

i svestranog obrazovanja i svrsishodnog odgoja, nadodavši da „to imaju pravo očekivati i 

roditelji učenika i učenici ali i naši dobročinitelji i cijelo društvo“. „Nitko nije prisiljen biti u 

ovoj školi, ali ako želi biti onda se od njega očekuje maksimalni osobni angažman i u učenju i 

u ponašanju“, naglasio je.  
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Biskup Franjo je zahvalio svim djelatnicima na čelu s ravnateljem mons. Božinovićem, 

kao i svim učenicima na dosadašnjem savjesnom ponašanju i radu te obećao u skoro vrijeme 

neke nove dragocjene iskorake u još boljoj i svrsishodnijoj opremi školske nastave i 

izvannastavnih aktivnosti. Nazočni su biskupovo obraćanje popratili pljeskom.  

Nakon bogoslužja, biskup se zadržao u razgovoru s profesorskim zborom dajući svima 

do znanja da imaju njegovo veliko povjerenje ali i on ima veliko očekivanje od njih.  

Opću gimnaziju KŠC-a u Banjoj Luci ove godine pohađa 112 učenika u tri razreda. 

Treći razred ima jedno odjeljenje, a drugi i prvi po dva. Većina učenika je iz Banje Luke, a ima 

ih još iz Prnjavora, Jajca, Uskoplja, Kotor Varoša, Prijedora, Drvara, Odžaka i čak iz Hrvatske, 

iz mjesta Babina Greda.  

 

 

Rijeka-Sušak, 10. lipnja 2007. 

Klub "Ivan Merz" organizirao misu na Tijelovo u Sušačkoj gimnaziji 

 
Klub gimnazijalaca \"Ivan Merz\" priredio je zajedničku 

euharistiju na Tijelovo za učenike Prve sušačke hrvatske 

gimnazije u svečanoj dvorani Gimnazije. Svečano euharistijsko 

slavlje predvodio je duhovnik riječkih bogoslova mr. Petar 

Tomašić dok su ga pjesmom animirali mladi iz Frame. 

Ravnateljica Gimnazije Đudita Franko bila je zadovoljna 

velikim brojem učenika koji su na neradni dan došli slaviti misu 

u Gimnaziji. Ravnateljica je istaknula kako je to prvi put nakon 

mnogo godina, prema nekim izvorima gotovo 60 godina, da se u dvorani dr. Izidora Kršnjavog 

slavi euharistija. Vjeroučitelj i voditelj kluba Ivan Merz, Marin Miletić nakon euharistijskoga 

slavlja u prigodnom duženju poručio je mladima da su oni u slobodi toga neradnog dana svojim 

velikim odazivom na euharistiju u Gimnaziju odlučili posvjedočiti odanost Kristu slaveći ga u 

vrhuncu kršćaninova života – misi. 

 

 

Osijek, 12. lipnja 2007. 

Predavanje o Ivanu Merzu u Trećoj osječkoj gimnaziji 

 
Velika štovateljica bl. Ivana Merza iz Osijeka, Snježana Mijošević, učenica 3. razreda 

osječke Treće gimnazije (matematičke) održala je u ponedjeljak, 4. lipnja u svojoj školi javni 

govor o bl. Ivanu Merzu. Ova je gimnazija poznata i po tome što su nju pohađala dva hrvatska 

nobelovca Lavoslav Ružička i Vladimir Prelog, te budući đakovački biskup Josip Juraj 

Strossmayer. U nastavku donosimo u cijelosti predavanje  Snježane Mijošević kao i njezin 

komentar kako se odlučila da ga pripremi i predstavi svojim kolegama. Profesorica ga je 

ocijenila s odličnim.  

Tekst predavanja o bl. Ivanu Merzu  
 

Poštovana profesorice, cijenjeni kolege iz razreda!  

Danas smo se ovdje okupili kako bismo bolje upoznali jednog velikog čovjeka koji je 

kročio našom zemljom, a o kojem se, nažalost, (osobito u Hrvatskoj) jako malo zna, stoga mi 

je danas, u ovom govoru nakana svima vama reći nešto više (nego što ste možda prije znali) o 

meni osobito dragoj osobi, ponosu Hrvatske, o Ivanu Merzu!  
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On nije osoba koja se pojavljuje na naslovnicama tinejdžerskih časopisa, nije slavan 

poput raznih ličnosti iz Hollywooda i nikad u životu nije podijelio toliko autograma kao oni, ali 

je zato ostavio dubok trag u tadašnjoj (a nadam se i sadašnjoj) 

hrvatskoj mladeži, koja mu se zahvaljuje što joj je pokazao „put k 

'Suncu' “. Njegov životopis neće znati sve mlade generacije kao 

što znaju životopise pjevača i glumaca, ali njegov će primjer, 

primjer čovjeka koji je uistinu živio i umro kao čovjek, ostaviti, 

kako vjerujem, puno dublji dojam na sve nas, sve ovdje prisutne 

pa čak i one koji nikad prije nisu čuli za njega, kao i svakoga tko 

bude htio znati još nešto više o njemu.  

Ivan je rođen 16.12.1896. u Banja Luci, gdje je i završio 

srednju školu („realku“). Nakon mature, tri mjeseca pohađa vojnu 

akademiju u Bečkom Novom Mjestu, a kasnije studira pravo u 

Beču. Prvi svjetski rat mu prekida studij, te se dvije godine bori 

na talijanskoj fronti. Poslije rata studira književnost u Beču i 

Parizu, nakon čega dolazi u Zagreb. Ondje provodi posljednjih šest godina svog života kao 

profesor francuskog i njemačkog jezika na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Godinu dana 

nakon povratka u Zagreb doktorira na Filozofskom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta. Umro je 

u Zagrebu 10.05.1928. u 32. godini života, a na samrti je svoj život prikazao Bogu kao žrtvu za 

hrvatsku mladež. Papa Ivan Pavao II. ga je proglasio blaženim 22.06.2003. godine u njegovom 

rodnom gradu.  

Još kao mladić, negdje naših godina, postavlja si razna filozofska pitanja o životu, o 

smislu života, o idealima za koje se isplati živjeti i dolazi do zaključka da će živjeti „Istini, 

Dobroti i Ljepoti“, te piše: „Život je borba za Istinom i promotrimo ga.“ Vjerojatno ni slutio 

nije da će ga u Bečkom Novom Mjestu ove riječi i nutarnje prianjanje uz njih skupo stajati. 

Ondje, u nemoralnom okruženju u kojem se govorilo samo o tome tko je s koliko žena spavao, 

s koliko još namjerava, kako i sl., on je bio predmet ismijavanja i poruge i to samo zato jer se 

nije htio oglušiti o glas svoje savjesti. Kasnije, tijekom rata, Ivan još dublje promišlja o smislu 

života želeći uništiti svu prirođenu oholost i ponizno težiti za istinom zbog same istine. Jednom 

prilikom piše u svoj dnevnik: „Glavno je veliko Ja, sloboda duha, koji se ni smrti ne boji, a sve 

ostalo je sporedno.“ Zato nakon rata odlučuje uskladiti svoj život s onim što je spoznao da je 

pravo, biti sa životom u najužem kontaktu i 

poniženje pred ljudima s veseljem primiti. I još je 

odlučio raditi na odgoju samoga sebe pa si zadaje 

pravila za moralno usavršavanje koja savjesno 

provodi u život.. Napredujući u tome,  govori 

jednoj učiteljici koja je požalila što je izgubio 

cijeli dan pomažući joj: „Dan što ga čovjek 

posveti drugom nije nipošto gubitak, nego 

dobitak. Dani u kojima ne učinimo ništa za druge 

nego samo za sebe, to su izgubljeni dani.“ Iza tih 

riječi je uistinu i stajao, a to dokazuje više 

činjenica: 10% svoje plaće davao je 

siromasima,  pomagao je mladim ljudima u učenju, pri traženju namještaja onima koji dođu u 

grad. Često bi ljudima znao ljubazno ustupiti vlastiti krevet, a sam spavati na podu. Isto tako, 

bio je velikodušan i u opraštanju nanesenih uvreda…  

Ivan Merz je bio i velik domoljub. Premda podrijetlom nije bio Hrvat (otac mu je bio 

austrougarski časnik njemačkog podrijetla iz Češke, a majka rodom iz Mađarske), zavolio je 

hrvatski narod i živio za njega. Njegova ljubav prema hrvatskom narodu osobito jača u 

srednjoškolskim danima, pod utjecajem profesora Ljubomira Marakovića, koji je i sam bio 

veliki domoljub. Nakon ubojstva Franje Ferdinanda jasno se opredjeljuje za pripadnost 

hrvatskom narodu,  tijekom rata razmišlja što će biti s milom mu Hrvatskom, a gledajući u 
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globalu, čitav je svoj život posvetio duhovnom dobru hrvatskog naroda, osobito mladih ljudi 

kao što smo mi.  

Također, ima nekoliko zanimljivosti vezanih uz njega. Služio se s 10 svjetskih jezika, a 

5 je govorio: hrvatski, njemački, francuski, talijanski, slovenski, engleski, španjolski, češki, 

mađarski i latinski. Bio je nadaren za 4 zanimanja: profesora, književnika, oficira, a posjedovao 

je i vrline koje se traže za svećenika. U Zagrebu se posebno posvetio mladima u „Hrvatskom 

Orlovskom Savezu“. Pisao je članke u raznim časopisima: o braku, obitelji, položaju i ulozi 

žene u društvu, plesu, zabavama, filmu, tisku,… I bio je istinski sretan čovjek, premda nije imao 

puno u životu.  

Da zaključim, put Ivana Merza je put prema istinskoj slobodi i sreći, prema „Istini, 

Dobroti i Ljepoti“. Merz nam poručuje da taj put nije ni brz ni lagan, nego da treba puno truda 

i poštenog rada. Živio je po svojoj savjesti ostajući do smrti vjeran svom mladenačkom idealu. 

Bio je svoj, živio svoj i umro svoj. Nije se bojao suprotstaviti drugima kako ne bi prekršio svoja 

najintimnija moralna načela. Radio je i na samoodgoju, te od sebe isklesao jednu veliku, uzornu 

i iskrenu osobu kojoj smisao života nije bio samo jesti i piti, zadovoljavati nagone, nego koja 

je uistinu bila sa životom u najužem kontaktu – bio je doista sam svoj gospodar. Da, nije se 

povodio za drugima, nego je imao svoje Ja!  

I baš nam je u svemu tome primjer i uzor, osobito nama mladima koji još tražimo ideale, 

nešto za što se isplati živjeti. Živjeti, ali ne samo za sebe, nego za druge, za ljude, za bića za 

koja je Ivan imao otvorene ruke. I biti uistinu sretna i ispunjena osoba. 

Hvala svima na pozornosti i nadam se da ćete (bar neki od vas) htjeti još bolje upoznati 

njegov lik i djelovanje. Slijedimo primjer tog velikog čovjeka i učimo biti tako dobri ljudi. 

Hvala svima još jednom!  

 

Odgovori Snježane Mijošević kako se odlučila za ovo predavanje 

  

Kako ste se odlučila upravo za ovu temu?  
Nakon nekoliko dana razmišljanja i neodlučnosti, jednostavno mi je pala na pamet ideja 

da bih mogla napisati javni govor o Ivanu Merzu, čovjeku koji mi je u životu veliki uzor. To 

mi je ujedno i prilika da bolje upoznam učenike u svom razredu s njegovim likom i djelovanjem. 

Nije mi nakana ovog govora bila izvijestiti druge o njemu sa stajališta vjere, nego ih bolje 

upoznati s njim, predstaviti im ga kao osobu, te reći zašto i u čemu ga možemo smatrati uzornim 

i velikim čovjekom.  

Koliko ste dugo prikupljali građu?  
Na ovo pitanje mi je dosta teško odgovoriti, jer sam život i djelovanje Ivana Merza 

proučavala još puno prije nego što sam saznala da ćemo morati napisati javni govor s temom 

po vlastitom izboru. Jedino sam u nekoliko dana morala skupiti svu tu građu i odabrati što 

uvrstiti u govor, a što ne. Budući da je duljina govora ograničena, malo mi je teže bilo „suziti“ 

podatke o njemu, tj. govor, na stranicu i pol. Zbog toga mnogo informacija, osobito onih 

autobiografskih, nisam spomenula jer sam prednost dala onim informacijama koje ističu neke 

njegove vrline (bitne posebno nama mladima) i koje dokazuju da je bio dobar čovjek. No, 

nadam se da će ovaj govor potaknuti druge da Ivana Merza malo bolje upoznaju pa će i sami 

moći doći do drugih informacija o njemu.  

Koji su sastavni dijelovi govora: 

1. Uvod – najavljujem temu (Ivan Merz) i ondje posebno naglašavam (2. odlomak) da 

ću nam ga predstaviti kao uzor, kao čovjeka koji daje primjer drugima 

2. Razrada – najprije nekoliko biografskih podataka o njemu (u kratkim crtama), zatim 

neke vrijednosti za koje je Ivan živio (argumentirane citatima najčešće iz njegova dnevnika), a 

nakon toga podatak o njegovom domoljublju, te neke zanimljive činjenice o njemu koje nam 

pomažu da bolje upoznamo njegov lik. 

3. Završetak – ukratko ponoviti u čemu nam je Ivan Merz uzor i zašto nam daje dobar 

primjer (dosljednost, savjest, moralno usavršavanje, ima svoje Ja…)  
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Kojom prigodom ste održali ovo predavanje? 

Nema posebne prigode,  učenici ne moraju glumiti publiku kojoj sami ne pripadaju, 

nego će oni biti publika. Ovo je jednostavno govor za razred, a nakanu govora sam već prije 

spomenula. 

 

Zagreb-Prečko, 15. lipnja 2007. 

Blagoslov kipa bl. I. Merza u župi Presv. Trojstva 

 
Na svetkovinu Presv. Trojstva 3. lipnja 2007. kojoj je posvećena zagrebačka župa u 

naselju Prečkom  nakon središnjeg misnog slavlja blagoslovljen je u toj župi prvi kip bl. Ivana 

Merza koji je postavljen ispred crkve, na otvorenom u aleji hrvatskih blaženika.  

Blagoslov kipa obavio je postulator o. Božidar 

Nagy, koji je i predvodio blagdansku sv. misu. Ovo je 

prva župa u Zagrebačkoj nadbiskupiji koja je dala 

izraditi i postaviti kip najmlađega hrvatskog blaženika 

za javno štovanje zahvaljujući zalaganju mjesnog 

župnika vlč. Josipa Kosa. Kip bl. Ivana visine 160 cm 

izradio je akademski kipar Slaven Miličević. Izradu 

kipa financirali su sami vjernici svojim velikodušnim 

darovima. Imena najvelikodušnijih darovatelja 

upisana su na postolju kipa a to su: Ana Lukinić, 

obitelj Kormanić, obitelj Hartek, obitelj Tucman, 

Perica Bartulović, Petar Šarić, Đuro Maltar, Obitelj Strupar, Terezija Benčić, Obitelj Juričević, 

Marijina Legija i drugi. Zahvaljujući velikodušnosti darovatelja prikupilo se dvostruko više 

sredstava pa je župa dala izraditi još jedan takav  kip koji je  darovan Banjalučkoj biskupiji. 

Župa Presv. Trojstva posebno je poznata po velikom prostoru oko crkve na kojem se održavaju 

značajnija vjerska slavlja jer je crkva dosta malena budući da u ono vrijeme kad se crkva gradila 

uz mnogo poteškoća komunistički režim nije dao graditi veću.  Na tome velikom prostoru 

zalaganjem prethodnog župnika vlč. Bože Cindorija postavljeni su kipovi hrvatskih i drugih 

svetaca kojima je sada pridodan i kip bl. Ivana Merza što daje poseban sakralni ugođaj cijelom 

prostoru koji okružuje crkvu.  

 

 

Zagreb, 18. lipnja 2007. 

Judo turnir u Os. školi „Dr. Ivan Merz“ 

 
5. otvoreni humanitarni memorijalni Judo turnir  „Bl. Ivan Merz“ – kao 

Momčadsko – ekipno susretanje održan je 2. lipnja u Osnovnoj školi „Dr. Ivan Merz“ u 

Zagrebu. Na turniru je sudjelovalo oko pedesetero djece i mladih iz svih krajeva Zagreba 

razvrstani po raznim ekipama.  

Posebno zaslužan za održavanje ovih turnira jest ing. Zdravko Baršnik koji je na 

početku natjecanja održao govor posvećen bl. Ivanu Merzu. Budući da se i bl. Merz 

bavio u svojoj mladosti sportom pozvao je mlade da ga upoznaju i uzmu si ga za uzor. 

Sudionike turnira pozdravio je i postulator o. Božidar Nagy.   

Pobjednici turnira bile su ove ekipe:  
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Kadeti 1992. i mlađi:  

I. mjesto - AJK MLADOST, Zagreb    

II. mjesto - J.K. NOVI ZAGREB, Zagreb  

III. mjesto - J.K. DOJO, Zagreb  

IV. mjesto – J.K. JAMATO, Zagreb  

   

Kadetkinje 1992 i mlađe:  

I. mjesto - J.K. MAKSIMIR, Zagreb  

II.  mjesto - J.K. NOVI ZAGREB, Zagreb  

III. mjesto - J.K. JAMATO, Zagreb  

IV. mjesto - J.K. DOJO, Zagreb  

   

Prve prvoplasirane momčadi - ekipe dobile su zaslužene velike pokale i kimona (judo 

odjeća) za socijalno slabo stojećeg natjecatelja a dobili su i manji pokal da  sami izaberu 

najboljeg pojedinca u svojoj momčadi.  

Drugo i treće plasirane momčadi - ekipe također su dobile za to odabrane pokale.  

Posebna priznanja za najmlađe natjecatelje podijeljena su za dječaka Patika Brajdo iz  

J.K. JASKA i za djevojčicu Magdalenu List iz J.K. MAKSIMIR.  

Na kraju natjecanja svi prisutni treneri i voditelji momčadi te službeno osoblje koje je 

vodilo ovo susretanje-natjecanje primili su spomen poklon od Organizatora, Postulature 

za kanonizaciju bi. Ivana Merza i slikarske radove Marije Kovač. Od iste autorice za dragu 

uspomenu sa ovog susretanja uručena je i veća slika prisutnom predstavniku Grada Zagreba 

g. Marku Jaziću i predstavniku Postulature pateru Božidaru Nagy Dl.  

Za uzornu pet godišnju suradnju sa Postulaturom za kanonizaciju bl. Ivana Merza i 

za OŠ »Dr.lvan Merz» izabrana je delegacija na čelu sa Predsjednikom J.K NOVI ZAGREB 

Krešimirom M. Čehulić, koja će uručiti i počasne spomen pakete. Zahvalnice, diplome, 

priznanja naknadno su uručene za razumijevanje i suradnju svima onima koji su dali bitni 

dragovoljni doprinos da se dostojanstveno održao i realizirao ovaj sportsko-kulturni susret.  

Kao tjelesno odgojni djelatnici sportaši koji se bave svestranim univerzalnim 

sistemom judom, ponosni smo da vježbamo, treniramo i nastupamo u O.Š. «Dr. Ivan Merz».  

Nadamo se da će i naše pozitivne sportsko-kulturne aktivnosti doprinijeti da se bl. Ivan Merz 

zasluženo uveliča i što prije kanonizira u svetog Ivana Merza  

Glavni Tajnik  

Zdravko Baršnik, dipl.ing  

 

 

Škrljevo-Rijeka, 20. lipnja 2007. 

Nova molitvena zajednica «Bl. Ivan Merz» 

 
U župi Škrljevo u Riječkoj nadbiskupiji 19. lipnja na susretu molitvene zajednice, koja 

je osnovana 5. 12. 2006., godine svečano je, u nazočnosti župnika 

Škrljeva vlč. Petra Belanića,  proglašeno njezino ime: Molitvena 

zajednica «Bl. Ivan Merz». Molitvenu zajednicu  vodi Gordana 

Fumić koja ju je i osnovala. Ima 12 članova. Sastaju se utorkom 

navečer. Mole za potrebe Crkve, župe i pojedinaca. Imaju određeni 

program molitava koje se izmjenjuju kroz 9 utoraka: Duhu Svetome; 

Presvetom Srcu Isusovom; za pokojne i duše u čistilištu;  4 utorka 

Majci Božjoj uz molitvu krunice - radosna, žalosna, slavna i otajstva 

svjetla; Božanskom milosrđu i Srcu Marijinom. Svaki  četvrti utorak 

sudjeluju na Euharistijskom klanjanu u župnoj crkvi Presvetog Srca 
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Isusova koje su potaknuli i koje animiraju. Na početku svakog susreta pročita se prigodni 

odlomak iz Svetog pisma, a nakon molitve razmišljanje od  nekog duhovnog pisca. Potaknuti 

temom, molitelji se uključe u raspravu o pročitanom tekstu te često iznose svoja iskustva ili 

dojmove.  

Ideja da se molitvena zajednica, koja još nije imala određeno ime, nazove po bl. Ivanu 

Merzu došla je nakon predavanja o. Božidara Nagya o Blaženiku koje je održao 12. lipnja u 

crkvi Presvetog Srca Isusova u Škrljevu u trodnevnoj pripravi za blagdan zaštitnika župe 

Presvetog Srca Isusova.  

U program molitvene zajednice od sada će biti uključene i molitve bl. Ivanu Merzu, 

pobožnost prvih devet petaka.  Molitvenu zajednicu podržava župnik   vlč. Belanić, a kada je u 

mogućnosti, priključi se i sam molitvi, te ponekad održi duhovni nagovor.  

Gordana Fumić, 

Škrljevo-Rijeka  

 

 

Čemerno-Ljubina, 21. lipnja 2007. 

Prva - prva sv. Pričest u crkvi bl. Ivana Merza 

 
U župi Čemerno, u maloj i još nedovršenoj filijalnoj crkvici bl. Ivana Merz-a u Ljubini 

10. lipnja o.g. je po prvi puta nakon ratnih stradanja održana svečanost Prve svete Pričesti. To 

je ujedno i prva ovakva svečanost u ovoj novoj crkvi 

bl. Ivana Merza. Bilo je sedmero prvopričesnika. 

Mnogo je dana i godina prošlo od kada je zadnji put 

slavljena Prva sv. Pričest u župi Čemerno. Nemili rat 

odnese nam ne samo našu župnu crkvu, župnu kuću, 

obiteljske domove, nego odnese nam iz ovih krajeva 

i očeve i majke, odnese u neke druge krajeve i one 

najmlađe, nadu i budućnost. Stoga je ovogodišnje 

slavlje bilo posebno radosno i za najmlađe i za sve 

župljane. Praćeni pjesmom župskog zbora 

prvopričesnici su svečano prošli crkvicom i 

pristupili oltaru odjeveni u bijele haljine s ljiljanima u ruci. Poklonili su se dragom Isusu i na 

oltar darovali u liku bijela ljiljana svoje čiste duše i upalili na oltaru prvopričesničke svijeće sa 

željom da „svjetlo Uskrsloga“ obasjave i vodi njihove nevine duše na putu spasenja, da tama 

grijeha ne zahvati njihove živote. Njihova su imena Andrej i Danijel Barić, Mihael Čerti, 

Marina Ivanić, Marko Jakić, Martina Lukić i Marina Lukić.   

Župnik je u propovijedi gledajući njihova vedra i radosna lica puna iščekivanja istaknuo 

i odgovornost koju preuzimaju svojim pristupanjem oltaru, Otajstvu Tijela i Krvi Krstove. 

Preuzimaju odgovornost za svoje čine prema dragome Bogu, prema svojim bližnjima, prema 

svojim dušama i prirodi i svijetu koji ih okružuje. Čistoću srca i nevinost duše trebaju čuvati za 

Krista. Obraćajući se roditeljima župnik je dodao: „Na nama odraslima je velika odgovornost i 

zadaća ove nevine duše vodititi da istinski ono što do sada naučiše prodube i provedu u život. 

Na vama je dragi roditelji da ih poučite ljubiti Boga i čovjeka, da ih naučite i svojim im 

primjerom pokažete kako nasljedovati Krista u životu. Ali i na svima nama vjernicima da 

svojim činima i primjerom poučimo ove malene ljubiti iznad svega Boga radi Njega samoga, 

brinuti se za spas svoje besmrtne duše. Na nama je odgovornost briga za najmanje, jer njima 

prenosimo svoju spoznaju Boga i poštivanja roditelja kako bi sutra oni tu spoznaju prenijeli 

svojoj djeci i poučili ih Boga sljediti, poštovati roditelje i od Boga darovani nam svijet. Pazimo, 

one malene oči i uši pozorno prate i oponašaju, što im to nudimo? Budimo odgovorni“ rekao je 

župnik u svojoj propovijedi.  
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Nakon homilije na poziv malog Mihalea „Majko upali svijeću i kraj mene stani“ roditelji 

su na uskrsnoj svijeći upalili njihove svijeće i zajedno s njima i cijelom zajednicom obnovili 

„krsna obećanja“. Malene ručice sklopile su se pristupajući prvi put da prime Sveto Otajstvo 

pod obje prilike. Cijela je zajednica u njima gledala sebe, svoju mladost i nekadašnju nevinost, 

ai i u njih polažući veliku nadu u budućnost i opstojnost ove župe. Velika je nada i odgovornost 

pala na njihovu budućnost.  

Na kraju svečanosti uz Himnu bl. Ivana Merz-a krenula je procesija s likom i relikvijom 

bl. Ivana Merz-a u sklopu pobožnosti koja se u ovoj župi obavlja svakog 10 u mjesecu za 

zagovor i za Blaženikovo skoro proglašenje svetim. Sami Prvopričesnici molili su litanije bl. 

Ivana Merza i iskazali štovanje moćima našega suzaštitnika. Na kraju su okruženi članovima 

folklorne skupine župe Čemerno ovjekovječili ovaj dan svoje i naše radosti, danom suza 

radosnica i ponosnica.  

 

 

Banja Luka-Petrićevac, 23. lipnja 2007. 

Obilježena 4. obljetnica proglašenja Ivana Merza blaženim 

 
U petak, 22. lipnja 2007. u Banjoj Luci na Petrićevcu obilježena je 4. obljetnica 

proglašenja Ivana Merza blaženim. Na proslavi su se okupili predstavnici mladih zajedno sa 

svojim svećenicima  iz župa Banjolučke biskupije. 

Mlade i njihove dušobrižnike kao i nazočne 

redovnice i domaćeg biskupa Franju Komaricu 

pozdravio je biskupijski koordinator za mlade vlč. 

Ilija Piličić. Mladi župe Petrićevac, predvođeni 

župnim vikarom fra Markom Hrgotom izveli su 

prigodni recital o papi Ivanu Pavlu II., „velikom i 

osvjedočenom prijatelju hrvatskog naroda“ te o 

drugim papama, koji su se tijekom dugih stoljeća 

posebno brinuli za Katoličku Crkvu u hrvatskom 

narodu. Zatim se biskup Komarica obratio mladima 

zahvalivši njima i braći svećenicima „za dolazak na ovo povijesno mjesto gdje je prije 4 godine 

boravio prorok naših dana, jedan od najvećih papa u povijesti Crkve i veliki skrbnik naše 

biskupije i domovine“.  

Zatim je biskup otvorio izložbu fotografija o svim apostolskim putovanjima Pape Ivana 

Pavla II. „ovog suvremenog apostola Pavla“, zahvalivši napose dr. Ivi Balukčiću, župniku u 

Odžaku, koji je rado posudio jedinstvene fotografije s Papinih putovanja. Mladi su zatim imali 

svoj vlastiti program u kojem su nastupili predstavnici pojedinih župa a u kojem se podsjetilo 

na riječi Pape Ivana Pavla II. kojim je bl. Ivana Merza ovdje na Petrićevcu pred četiri 

godine  proglasio „svjedokom, suputnikom, primjerom mladima, zagovornikom i uzorom 

vjernicima laicima, te programom života i djelovanja“.  

Nakon pokorničkog bogoslužja i sakramenta ispovijedi, biskup Komarica predvodio je 

koncelebrirano misno slavlje u kripti porušene župne crkve na Petrićevcu. Pred oltarom bile su 

postavljene slike Blaženog Ivana Merza i Pape Ivana Pavla II. Podsjetio je sve na papine 

povijesne riječi izrečene na Petrićevcu kako budućnost ovih krajeva ovisi o domaćim ljudima, 

poglavito mladima, koji ne smiju bježati od odgovornosti, nego trebaju zlo odlučno priječiti 

snagom dobra. Pozvao je mlade da „stave svjesno i bez zadrške talente svoje mladosti na 

raspolaganje Kristu u izgrađivanju Crkve u svojim župama, biskupiji i domovini. Poput 

blaženog Ivana Merza i vi volite Krista i upoznajte ga što više“- naglasio je biskup obećavši da 

će se i u buduće truditi oko „stvaranja potrebnih preduvjeta za temeljitu izobrazbu i duhovnu 

izgradnju svih mladih katolika i drugih koji budu trebali pomoći“. Liturgijsko slavlje je 

pjevanjem i sviranjem pratio VIS „Emanuel“ sarajevskih bogoslova. Među odraslim vjernicima 
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na misi je bio i dopredsjednik RS g. Davor Čordaš. Nakon sv. mise mladi su se ostali družiti uz 

duhovnu i tjelesnu okrepu. 

 

 

Rim, 26. lipnja 2007. 

Papa Benedikt XVI. ponovno se zanima za bl. Ivana Merza  

i šalje blagoslov njegovim štovateljima 

 
Banjolučki biskup Franjo Komarica boravio je u Rimu od 19. do 21. lipnja 2007. godine. 

Za vrijeme opće audijencije, u srijedu 20. lipnja susreo se s papom Benediktom XVI. koji se 

tom prigodom ponovno zanimao za hrvatskog blaženika Ivana Merza.  

Tom prigodom biskup Komarica mu je predao posebno opremljenu monografiju 

„Banjolučka biskupija u riječi i slici od 1881. do 2006.". U tekstu posvete između ostalog stoji: 

„Poniznom sluzi Božjem i našem dragocjenom skrbniku Svetom Ocu Benediktu XVI. 

prigodom 15. obljetnice početka prežalosnog 

uništenja Banjolučke biskupije i 4. obljetnice 

proglašenja blaženim „izvanredne osobe" mladog 

katoličkog laika Ivana Merza, Banjolučanina – u 

znak iskrene odanosti i zahvalnosti". Papa je 

nekoliko trenutaka prelistavao tu, kako je rekao 

„dragocjenu knjigu istine o prošlosti i sadašnjosti 

Katoličke Crkve na području Banjolučke biskupije".  

Biskup Komarica Papi je također uručio i 

posebno opremljen CD, koji sadrži cijelu 

monografiju, a koji je Papi darovao jedan od autora 

monografije prof. Franjo Marić. Papa se zanimao za stanje katolika u Banjolučkoj biskupiji i 

Bosni i Hercegovini i naglasio da će „Sveta Stolica i ubuduće poticati da se pruži potrebna 

pomoć za povratak prognanih i ostanak onih koji su u svojim župama i biskupijama". I ovaj put 

se Papa zanimao za bl. Ivana Merza, pa mu je biskup Komarica rekao da se „pobožnost ovom 

blaženiku sve više širi i mi osjećamo već njegov dragocjeni zagovor i pomoć u želji da se Bogu 

svidimo i budemo na istinsku korist Katoličkoj Crkvi, a i drugim našim susjedima i 

suvremenicima". Papa je izrazio radost rekavši: „Rado blagoslivljam Vas, Vaše svećenike, 

redovnike, redovnice i sve članove Vaše napaćene biskupije kao i sve štovatelje blaženog Ivana 

Merza". Biskup Komarica se također susreo s većim brojem crkvenih ljudi u raznim 

institucijama Svete Stolice. S njima je razgovarao o aktualnim problemima katolika i drugih u 

Bosni i Hercegovini kao i o mogućoj pomoći, posebno na području izobrazbe laika, osobito 

mladih. Naišao je na razumijevanje i dobio obećanja da će se pomoći koliko bude moguće.  

 

 

Zagreb, 29. lipnja 2007. 

Dodijeljene nagrade „Bl. Ivan Merz« za najbolje literarne radove 

 
I ove godine u mjesecu svibnju dodijeljene su nagrade „Bl. Ivan Merz“ za najbolje 

literarne radove. Na adresu Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu, organizatoru ovoga 

literarnog natjecanja prispjela su 33 rada iz katoličkih srednjih škola Republike Hrvatske i 

Republike Bosne i Hercegovine. Tema ovogodišnjeg natjecanja bila je:  Nemojmo reći: „Nismo 

znali!“ Petero članova bilo je u Povjerenstvu i to  u sastavu:  Mladen Martinović, profesor 

hrvatskoga i engleskoga jezika, predsjednik - Tadija Crnjak, diplomirani teolog - Andja 

Jakovljević, profesorica hrvatskoga jezika i književnosti - Sibylle Maša Mayr Radonić, dipl. 

ing. biologije, profesorica - Maja Šimić, školski psiholog. Oni su donijeli odluku o tri 
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prvonagrađena rada. Prvo je mjesto osvojio Marko Karamarko, učenik Klasične gimnazije 

Ivana Pavla II. iz Zadra. Drugo je mjesto osvojila Željana Karlović, učenica Katoličkoga 

školskog centra u Sarajevu, Opća-realna gimnazija. Treće je mjesto osvojila Ana Slugić, 

učenica Katoličkoga školskog centra u Sarajevu, Opća-realna gimnazija. Prvonagrađeni rad 

Marka Karamarka donosimo  u  nastavku:  

   

Nemojmo reći: Nismo znali   
Učili su me kako se pristojno ponašati, biti dobar i poslušan. Rekli su mi da ne lažem, 

ne psujem i ne kradem. Dok su mojoj maloj sestri tepali i oblačili je u haljine s cvjetićima, 

gotovo uvijek roze boje, meni su u ruke stavili pušku, kamiončić i nogometnu loptu. Njoj su 

kupovali lutke, a mene su zasipali vojnicima i plastičnim tenkovima. Htjeli su da očvrsnem i 

postanem muško, da gazim neprijatelje i kući donosim plijen koji će mi jednom jedna dobra 

djevojčica skuhati i poslužiti za večeru.  

To su bili prvi, ali ne i najstrašniji stereotipi s kojima sam se susreo. Kako sam rastao, 

rastao je i njihov broj. I bili su sve opasniji. Upitate li na ulici prosječnog čovjeka da vam nešto 

kaže o Židovima, u pola minute nabrojat će da su oni 

lopovi, bankari i lihvari, da su pokvareni i onečišćuju 

našu homogenu rasu. Opasni su i treba ih iskorijeniti. 

Pitajte dalje o svećenicima; kazat će da pričaju bajke, 

lažu i kradu milostinju, da ih pola ima ljubavnice i 

djecu. Tako kaže, a Židova u životu nije vidio, a od 

svećenika je samo dobro primao. Probajte pitati o 

Srbima, o glupim nogometašima i manekenkama, 

pitajte o muslimanima koji su svi teroristi, o 

»šiptarima« koji svi peku bureke, o nepismenim 

»ciganima«… jedino bi o političarima možda imao 

pravo. Pitajte što god želite, dobit ćete iste odgovore, 

iste uvrede, iste bezobrazne stereotipe. Iza njih ne 

stoje ni znanje, ni razum, ni savjest nego čisto neznanje i glupost, opasni primitivizam. 

Stereotipa se treba bojati jer su oni omogućili najstrašnije zločine ikad počinjene. Jednom kada 

je njemački narod prihvatio i odobrio stereotipe o Židovima, postali su mogući i opravdani svi 

zločini počinjeni nad njima.  

Toliko hvaljeni čovjek, taj homo universalis, koji se bahato usudio sebi dodati pridjev 

razuman (homo sapiens) iz stoljeća u stoljeće uporno se trudi smisliti nove maštovitije načine 

osude, progonstva, ubojstva, i uz to smišlja opravdanja za ono čemu opravdanja ne može biti. 

Rasizam, nacionalizam, fundamentalizam – mogli bi se opisati na tisuće načina i ni jedan ih ne 

bio uspio dovoljno osuditi. To su osobni stavovi, svjetonazori, ideologije, neznanstvene teorije 

koje bi željele biti znanstvene, a utemeljene su na opasnim stereotipima.  

Onda kada drugog počnem promatrati samo kroz stereotipe kojima je obilježen, negiram 

ga kao čovjeka, uskraćujem mu ljudskost i pravo na jednakost, uskraćujem mu pravo i na sam 

život kojeg on ne može nikako biti vrijedan. Tako nastaje mržnja, a ona se lako okrene u zločin. 

Stereotipi ipak nisu apsolutni zlo, npr. ima i pozitivnih kao stereotip o preciznim Nijemcima, 

marljivim Japancima, Talijanima kao dobrim estetičarima itd. Gotovo se svi vicevi temelje na 

ustaljenim stereotipima pa su nekima tako glavna predodžba Bosanca Mujo ili Haso.  

Važno je biti oprezan i razmišljati. Ne dopuštam da mi itko predstavlja stvari isključivo 

na svoj način. Bilo bi dobro zadržati svoju glavu i procjenjivati ljude na temelju individualnih 

kvaliteta: dobrote, poštenja, pravičnosti, humanosti, požrtvovnosti. Svatko je jedinstven i 

zaslužuje moju pažnju. Nikoga neću unaprijed otpisati zbog boje kože, vjere ili nacije. Svatko 

može postati moj prijatelj.  

Današnji svijet je svijet ogromnih razlika. U povorci nerazvijenih zemalja koja se 

proteže od siromašnih dijelova Južne Amerike preko najvećeg dijela Afrike i istočne Europe 

do Azije, velik dio svjetske populacije jedva preživljava u uvjetima opće nerazvijenosti, 
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nepismenosti, gospodarske zaostalosti i bijede. U isto vrijeme na Zapadu psi i mačke žive kao 

milijunaši uz privatne trenere, nutricioniste, čak i psihologe. Amerikanci šalju sonde na Mars 

da fotografiraju svemirsko kamenje, a Afrikanci umiru od malarije u kolibama od životinjskog 

izmeta. Razlike su se toliko produbile da je Japan danas u industrijskom smislu odavno u XXI. 

stoljeću, a neka afrička plemena još uvijek vatru pale krešući kamen o kamen na suhoj slami. 

Kameno doba i svijet iz SF filmova egzistiraju na istom planetu u isto vrijeme. Očitim razlikama 

kao što su boja koža, narodnost i vjeroispovijest pridodana je i razlika u bogatstvu.  

Na tužnijoj polovici Zemlje danonoćno se pati, umire i rađa uz detonacije bombi, a na 

Zapadu su i dalje dva glavna pitanja je li Michael Jackson pedofil i kako se zove Beckhamova 

kolekcija parfema i donjeg rublja. Neobrazovanost, siromaštvo i očaj idealna su podloga za 

ekstremne režime, vjerske fanatike i diktature. Prije ili kasnije mora doći do sukoba. Ali ne 

sukoba rasa, naroda i religija nego sukoba interesa, kapitala i politike koji nas sve 

instrumentaliziraju i upotrebljavaju na najprljaviji mogući način postavljajući lažne dileme, 

uzrokujući ratove i nemire. Ni rasist, ni ekstremni nacionalist ni fundamentalist ili ostali slični 

njima ne znaju što zapravo čine, za koga i protiv koga to čine. Dok se te iluzije ne razbiju, 

predstoji nam mučna borba za teritorije, jezike, prava i religije. Ostaju nam ratovi i veliki vođe, 

spaljeni gradovi, dugački vojnički marševi, krvave ruke, siročad i prosjaci, a prava pitanja 

konstantno izmiču iz ruku. Mir i sloboda ostat će slike nekog drugog imaginarnog svijeta u 

kojem različite rase, vjeroispovijesti i narodnosti nisu stvoreni da bi osuđivali jedni druge, već 

da bi se poštivali, možda čak i voljeli.  

Marko Karamarko, IIa  

Klasična gimnazija Ivana Pavla II.  

Mentorica: Sanja Baričević 

 

 

Kaštel Novi, 8. srpnja 2007. 

Karitativni koncert udruge "Bl. Ivan Merz" u Kaštelima 

 
Već treću godinu u srpnju Katolička udruga mladih Bl. Ivan Merz organizira 

cjelovečernji kulturno-duhovni i zabavni program koji je ove godine 8. srpnja okupio preko 

dvije tisuće posjetitelja na glavnom trgu u Kaštel Novom.  

Program pod nazivom „Fešta za dušu i tilo“ započeo je u 19:30 sati koncertom duhovne 

šansone na kojem su nastupili vokalno instrumentalni sastavi Simbol, Ivan Merz i Benedictus 

iz Kaštela, Emaus iz Trogira te Gloria iz Splita. Nakon koncerta posjetiteljima se predstavio 

mladi kaštelanski pjesnik Vice Mateta koji je recitirao svoje pjesme na čakavici. Program je 

nastavljen klapskom dalmatinskom pjesmom te se među mnogim solistima publici predstavila 

i klapa Sv. Juraj HRM.  

Večer je nastavljena do ponoći  mnogim zabavnim igrama, lutrijom i nagradama a sav 

prihod od prodaje hrane i pića  te ostalih suvenira preko kojih su se uključile i druge kaštelanske 

udruge išao je za lječenje Ivana Klarića, učenika 3. razreda OŠ Bijaći, koji se liječi od 

leukemije. Kaštelani su te večeri za Ivana sakupili preko 12. 000 kuna. Spojem duhovne i 

dalmatinske pjesme, zabavnih igara, raznih natjecanja udruga mladih želi slijediti put bl. Ivana 

te pokazati kako je moguće ostvariti jedinstvo duhovnoga i tjelesnoga, te predstaviti bl. Ivana 

kao uzora u napredovanju prema svetosti u malim i svakodnevnim stvarima laičkoga života 

svim ljudima.  
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Rim, Italija, 16. srpnja 2007. 

Otvorenje obnovljenog Doma hrvatskih hodočasnika u Rimu 

 
Na blagdan Gospe Karmelske, 16. srpnja 2007. u Rimu je proslavljena 20. obljetnica 

Doma hrvatskih hodočasnika „Bl. Ivan Merz“. Dom je na taj Gospin spomendan kupljen 16. 

VII. 1987. i stavljen pod njezinu zaštitu. Tom je prigodom upriličena i svečanost otvaranja 

nakon upravo završene temeljite obnove Doma. Dom je otvorila potpredsjednica Vlade RH 

Jadranka Kosor kao posebna izaslanica samoga premijera dr. Ive Sanadera.  

U svom je govoru prigodom otvaranja 

potpredsjednica Kosor istaknula veliku vrijednost i 

korist ovoga Doma za hodočasnike i za hrvatski narod 

uopće i obećala je svoju pomoć za njegovo daljnje što 

bolje služenje hrvatskim hodočasnicima i hrvatskom 

narodu uopće. U svom pozdravnom govoru voditelj 

Doma o. Božidar Nagy ukratko je iznio povijest 

ovoga pothvata i zahvalio svima onima koji su 

pomogli njegovo ostvarenje. Među ostalim spomenuo 

je kako je kroz Dom prošlo već četrdeset tisuća 

hrvatskih hodočasnika što je jasan pokazatelj koliko 

je taj Dom potreban i koristan hrvatskom narodu.  

Nakon otvorenja Dom je blagoslovio banjalučki biskup Franjo Komarica koji je potom 

u novoj kapeli Doma služio sv. misu za sve dobročinitelje Doma, žive i one već pokojne,  koji 

su svojim darovima i prilozima omogućili njegovo ostvarenje. Na svečanosti otvorenja 

obnovljenog Doma i proslavi njegove 20. obljetnice sudjelovao je g. Tomislav Vidošević 

hrvatski veleposlanik pri Italiji, g. Emilio Marin,  hrvatski veleposlanik pri Svetoj Stolici, g. 

Miroslav Palameta, veleposlanik BiH pri Svetoj Stolici, rektor hrvatskog Zavoda sv. Jeronima 

dr. Jure Bogdan, Hrvati koji žive u Rimu među kojima su bile brojne hrvatske časne sestre koje 

su tu na službi, predstavnici hrvatskih medija, te hodočasnici iz Zagreb.    

Na svečanosti kao i kod sv. mise pjevao je Komorni zbor „Ivan Filipović“ iz Zagreba 

pod vodstvom dirigenta Gorana Jerkovića, a  koji je upravo ovih dana osvojio zlatnu plaketu i 

prvo mjesto u Rimu na natjecanju zborova koji njeguju sakralnu glazbu. Dom hrvatskih 

hodočasnika još od 1991. god. nosi ime po bl. Ivanu Merzu, koji je za svoga zemaljskog života 

puno učinio za povezivanje Hrvata s Rimom, a i svojim nebeskim zagovorom pomogao je 

njegovo ostvarenje. 

 

 

Rijeka-Sušak, 1. kolovoza 2007. 

Božićne aktivnosti katoličkih skauta odreda „Ivan Merz“ 

 
Katolički skauti odreda „Ivan Merz“ Sušačke 

gimnazije u Rijeci, zajedno s odredima sv. Križa Srdoči i 

„Alojzije Stepinac“ Matulji sa svojim su starješinom i 

vjeroučiteljem Marinom Miletićem boravili su punih 

deset dana u Driveniku – Centru za razvoj katoličkog 

skautizma Riječke nadbiskupije. Došli su u četvrtak 

ujutro 28. prosinca, a otišli na blagdan Tri Kralja 6. 

siječnja. Svaki dan je bio ispunjen u cijelosti. Molitva, 

rad, rekreacija i zabava obilovali su na drevnom 

driveničkom brdu na kojem su stari hrvatski vitezovi 

Frankopani podigli veliku tvrđu. U vjerskom i kulturnom buđenju toga kraja uključiše se svojim 

dolaskom ovi katolički skauti.  
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Kako je izgledao jedan dan proveden u skautskom duhu? Ujutro je bilo buđenje oko 8 

sati. Nakon doručka slijede dužnosti. Dečki zidaju suhozide, prave staze, cijepaju drva, čiste 

šumu, rade stolariju... Djevojke koje žele pridružuju im se. Ostale čiste veliku kuću Centra. 

Spremaju objed, pripremaju prostorije za molitvu, radionice, igre i razonodu. Radi se sve do 

kasnih popodnevnih sati. Nakon toga slijedi druženje. Hrvatska glazba, ples, zajedništvo na 

svakom koraku. Predvečer vjeroučitelj ima duhovne nagovore i raspravu sa  svojim 

srednjoškolskim skautima. Čita se Sveto Pismo, živa riječ Božja. Nakon toga se gledaju zajedno 

filmovi preko projektora nakon čega slijedi počinak. Djevojke odlaze na gornji kat, vjeroučitelj 

je u sredini, a na donjem katu su dečki. Ljepše dane iskorištavamo šetnjama prirodom i 

planinarenjem. Nedjeljom svi sudjelujemo na euharistiji. Čitamo, ministriramo i pjevamo. 

Drivenički župnik ističe zadovoljstvo. Već ovaj tjedan od 11. do 13. siječnja dva odreda naših 

skauta „Ivana Merza“ is Sušačke gimnazije i Sv. Križa Srdoči idu u Gorski kotar, na Javorovu 

kos. Dvije planinarske kućice i obilje snijega odisat će katoličkom snagom hrvatske mladeži.  

Bogu dragom hvala, majci Mariji, našim zaštitnicima bl. Stepincu i bl. Merzu na obilje 

ustrajnosti koju nam daruju u svjedočenju ljubavi prema Bogu, Crkvi i Domovini.  

Marin Miletić  

 

 

Banja Luka, 11. rujna 2007. 

Gimnazija “Bl. Ivan Merz” u Banjoj Luci započela novu školsku godinu 

 
Već treću godinu u Banjoj Luci djeluje katolička opća gimnazija koja nosi ime po 

Blaženom Ivanu Merzu. Ovaj Katolički školski Centar (KšC) utemeljila je Banjalučka biskupija 

na inicijativu biskupa Franje Komarice 2005. g. U utorak, 11. rujna 2007. biskup  Franjo 

Komarica prigodnim bogoslužjem blagoslovio je 

početak nove školske godine. 

Na svečanosti, kojoj su nazočili svi učenici i 

većina profesora gimnazije, učenici su sudjelovali 

čitanjem svetopisamskog teksta i pjevanjem prikladnih 

duhovnih pjesama. Na početku svečanosti u holu 

školske zgrade sve je nazočne pozdravio ravnatelj KšC-

a mons. Ivica Božinović, izrazivši posebnu 

dobrodošlicu učenicima prvog razreda te nekolicini 

novih djelatnika. 

Biskup Franjo, radostan zbog napretka škole i centra, istaknuo je važnost postojanja 

Katoličkih školskih centara u BiH što je naglasio i Europski parlament u jednom svom 

službenom dokumentu o BiH iz ožujka ove godine. Pojasnio je da „unatoč našoj, po 

mnogočemu specifičnoj situaciji, mi, kao institucija Katoličke Crkve, nazočne u velikom broju 

zemalja na svim kontinentima, zaduženi smo držati se onih načela i opredjeljenja koja su 

svojstvena svim odgojnim i obrazovnim institucijama koje Crkva vodi već mnogo stoljeća“. 

„Pomažući mladom čovjeku – učeniku da pravilno i maksimalno razvije svoje ljudske 

intelektualne i duhovne sposobnosti, zadaća je naših škola da tako osposobi učenika da on – u 

duhu Božje objavljene istine o Bogu i o čovjeku – bude u stanju učinkovito se založiti i zalagati 

za opće dobro u konkretnom društvu“ – nadodao je biskup.  

Osvrnuvši se i na Statut škole, kojeg trebaju poznavati ne samo učenici i djelatnici, nego 

i roditelji učenika prilikom upisa njihove djece u školu, biskup je jasno stavio do znanja važnost 

i svestranog obrazovanja i svrsishodnog odgoja, nadodavši da „to imaju pravo očekivati i 

roditelji učenika i učenici ali i naši dobročinitelji i cijelo društvo“. „Nitko nije prisiljen biti u 

ovoj školi, ali ako želi biti onda se od njega očekuje maksimalni osobni angažman i u učenju i 

u ponašanju“, naglasio je. 
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Biskup Franjo je zahvalio svim djelatnicima na čelu s ravnateljem mons. Božinovićem, 

kao i svim učenicima na dosadašnjem savjesnom ponašanju i radu te obećao u skoro vrijeme 

neke nove dragocjene iskorake u još boljoj i svrsishodnijoj opremi školske nastave i 

izvannastavnih aktivnosti. Nazočni su biskupovo obraćanje popratili pljeskom. 

Nakon bogoslužja, biskup se zadržao u razgovoru s profesorskim zborom dajući svima 

do znanja da imaju njegovo veliko povjerenje ali i on ima veliko očekivanje od njih. 

Opću gimnaziju KšC-a u Banjoj Luci ove godine pohađa 112 učenika u tri razreda. Treći 

razred ima jedno odjeljenje, a drugi i prvi po dva. Većina učenika je iz Banje Luke, a ima ih još 

iz Prnjavora, Jajca, Uskoplja, Kotor Varoša, Prijedora, Drvara, Odžaka i čak iz Hrvatske, iz 

mjesta Babina Greda. 

 

 

Zagreb, 8. listopada 2007. 

Prof. Dave Dela Cruz s Filipina hodočastio na grob bl. Ivana Merza 

 
U ponedjeljak 8. listopada 2007. stigao je u Zagreb iz Quezon-City-a s Filipina prof. 

Dave Dela Cruz. Cilj njegova dolaska, odnosno hodočašća jest najprije pohod grobu bl. Ivana 

Merza, zatim posjećivanje mjesta, ustanova i osoba koje su povezane s hrvatskim blaženikom. 

Prof. Dela Cruz već se dvije godine posebno zanima 

za bl. Ivana i u stalnom je kontaktu s  njegovom 

Postulaturom. Osim što ga zanima kao uzor 

svetačkog života, bl. Ivan Merz mu je posebno 

zanimljiv zbog njegova liturgijskog života i 

naučavanja  budući da je i sam kao laik profesor 

liturgike.  

Prof. Dela Cruz osnovao je na Filipinima 

Bratovštinu katoličkih svetaca čiji je cilj promicanje 

poznavanja i štovanja novijih blaženika i svetaca 

među koje je na prvo mjesto uvrstio hrvatskog 

blaženika Ivana Merza za čije je poznavanje među Filipincima njegova udruga učinila dosada 

veoma mnogo. Po svome dolasku u Zagreb, odmah nakon posjeta grobu bl. Ivana, prof. Dela 

Cruz sudjelovao je jučer i na proslavi 50. obljetnice smrti službenice Božje Marice Stanković, 

bliske suradnice bl. Ivana Merza.  

Prof. Dela Cruz ostaje u Hrvatskoj do kraja ovoga tjedna i tijekom svoga boravka održat 

će i nekoliko predavanja o Filipinima. Može ga se kontaktirati preko Postulature bl. Ivana 

Merza.  
 

 

Solin, 16. listopada 2007. 

Blagoslovljene nove prostorije udruge „Bl. Ivan Merz“ 
 

Dana 16. listopada 2007. u Solinu u ulici Držićeva 46a otvorene su nove prostorije 

Udruge «Bl. Ivan Merz» . Na poziv predsjednika i utemeljitelja Udruge Mira Radalja za ovu 

svečanu prigodu iz Zagreba je došao postulator  kauze za kanonizaciju bl. Ivana Merza, o. 

Božidar Nagy  koji je blagoslovio novootvorene prostorije zazivajući Božji blagoslov na budući 

rad Udruge, na sve koje rade i koji  će se susretati u ovim prostorima. 
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Nakon blagoslova predsjednik i osnivač Udruge Miro Radalj podsjetio je prisutne s  

ciljevima  Udruge „Bl. Ivan Merz“  koja je utemeljena u Splitu 1. rujna 2006.  Ciljevi su: 

promicanje humanitarnog djelovanja, očuvanje kulturnih i društvenih vrijednosti i religijske 

kulture - svih onih vrijednosti za koje se zalagao i blaženi Ivan Merz. Prva akcija po osnivanju 

bila je raspisivanje natječaja za stipendije uspješnim studentima i srednjoškolcima slabijeg 

imovnog stanja. Tako je u prvoj godini svoga 

djelovanja Udruga dodijelila 21 stipendiju, a ove 

godine ima plan podijeliti 100 novih. Predviđeno je da 

se ovim novim prostorima udruge (60 m2) koriste i 

stipendisti za svoje susrete, za tečajeve stranih jezika, 

informatike  te ostale sadržaje koji su u planu Udruge.   

Ovom svečanom činu  nazočio je i prof. Dave 

Dela Cruz s Filipina, glavni promicatelj poznavanja i 

štovanja hrvatskog blaženika u toj katoličkoj zemlji 

koji je ovih dana hodočastio po mjestima gdje je 

boravio i živio blaženi Ivan Merz. I sam radostan i 

počašćen ovim činom prof. Cruz  govorio je prisutnima o štovanju blaženoga Ivana Merza na 

Filipinima napominjući kako će boravak u Hrvatskoj i iskustva koja je stekao prenijeti drugima 

kada se vrati na Filipine. 

Postulator o. Božidar zaželio je Udruzi blagoslovljen i predani rad u humanitarnom 

djelovanju poželjevši da ona bude promicatelj istine o životu i radu bl. Ivana Merza koji je 

svojim životom pokazao kako se i u laičkom životu može postići svetost života. 

 

 

Zagreb, 26. listopada 2007. 

Otvoren natječaj za Uskrsfest 2008. 
 

Organizacijski odbor Uskrs festa raspisao je natječaj za festival popularne kršćanske 

glazbe koji će se održati 29. i 30. ožujka 2008. u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u 

Zagrebu. Natječaj je otvoren do 18. siječnja 2008. Skladbe poslane na natječaj moraju biti nove, 

neobjavljene, tematski kršćanskog karaktera, s 

trajanjem do 4 minute. Snimke koje ne trebaju biti 

studijske, ali glazbeno-produkcijski trebaju biti što 

sličnije izvedbenoj verziji dostavljaju se isključivo 

na CD-u u audio ili MP3 formatu s minimalnom 

rezolucijom od 192 kbps. Uz snimku skladbe 

potrebno je poslati i tekst skladbe u word-formatu.  

Rezultati natječaja bit će objavljeni 31. siječnja 

2008. u emisiji Sacro ritam HKR-a, a izvođači čije 

skladbe ocjenjivački sud uvrsti u program Festivala, 

trebaju studijsku snimku te notni zapis iste skladbe dostaviti najkasnije do 29. veljače 2008. 

godine. Radove treba slati na adresu: Ured HBK za mlade s naznakom za Uskrs fest 2008., 

Kaptol 21, 10000 Zagreb. Dodatne informacije u vezi Festivala mogu se dobiti radnim danom 

od 9 do 17 sati na telefon: (01) 48 14 699 ili na e-mail: uskrsfest@hbk.hr.  
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Malaga, 9. prosinca 2007. 

Relikvije bl. Ivana Merza u Španjolskoj 

 
Na molbu isusovca o. Fernanda Arrocha Duarte Postulatura bl. 

Ivana Merza darovala je njegove relikvije za isusovačku crkvu Srca 

Isusova u španjolskom gradu Malagi. Relikvije će biti čuvane u 

dragocjenom i posebno umjetnički izrađenom relikvijaru postavljenom na 

oltaru u samoj crkvi. O. Duarte zadužen je za pastoral mladih i studenata 

pa i na takav način tj. kroz štovanje blaženikovih relikvija želi mladima 

približiti lik hrvatskog blaženika Ivana Merza. Na slikama vidimo: 

Unutrašnjost crkve Srca Isusova, oltar s relikvijarom i sam relikvijar gdje 

se čuvaju relikvije hrvatskog blaženika. 

 

 

Split, 16. prosinca 2007. 

Proslava 111. rođendana bl. Ivana Merza 

 
U prigodi 111. godišnjice rođenja bl. Ivana Merza 16. prosinca 2007. godine, u 

Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu su se okupili članovi i dobročinitelji Udruge Ivan Merz 

kako bi svečano proslavili ovu obljetnicu i podijelili odluke o stipendijama stipendistima 

Udruge „Bl. Ivan Merz“.  

Riječ je samo o jednom manjem djelu stipendista, njih 37 koje su se na jednom mjestu 

uspjeli okupiti jer Udruga dijeli stipendije po 

cijeloj Hrvatskoj pa mnogi iz razumljivih razloga 

nisu mogli biti nazočni. Udruga je nakon prve 

godine u kojoj je podijelila 21 stipendiju ove 

godine započela s podjelom čak 100 stipendija, 53 

studentske i 47 srednjoškolskih.  

Na početku je nazočne pozdravio Miro 

Radalj predsjednik Udruge koji je zahvalio svim 

dobročiniteljima čijom se velikodušnošću i 

odricanjem dijeli ovogodišnjih 100 stipendija. 

Čestitajući svim stipendistima na njihovom uspjehu i vrijednom radu kojim su zaslužili ove 

stipendije, izrazio je uvjerenje da će im ona biti ne samo materijalna pomoć već u prvom redu 

poticaj i ohrabrenje da ustraju u svom školovanju i da budu na ponos svojoj obitelji kao što su 

to po svojim rezultatima bili i do sada.  

Nakon male uvodne svečanosti podjele odluka o stipendijama slijedila je sv. Misa koju 

je uz koncelebraciju don Stipana Šurlina predvodio p. Božidar Nagy, postulator kauze bl. Merza 

koji za ovu prigodu stigao iz Rima. U nadahnutoj propovijedi pozvao je sve nazočne, naročito 

mlade stipendiste na upoznavanje i štovanje bl. Merza te da im on postane uzor u njihovu životu. 

Istaknuo je i činjenicu da je bl. Ivan i sam bio stipendist te je i ova Udruga zasigurno plod i 

njegova zagovora. Svetu Misu su svojim pjevanjem uveličali članovi bratske Udruge mladih 

bl. Ivana Merza iz Kaštela. Na kraju je susret nastavljen uz glazbu prijatelja Udruge - 

gitarističke skupine mladih pod vodstvom maestra Čapina i domjenak u prostorijama 

sjemeništa. 
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Filipini, 16. prosinca 2007. 

Proslava rođendana blaženog Ivana Merza 

 
16.12. na Filipinima je održana proslava rođendana Bl. Ivana Merza. Predvodio ju je 

Dave Dela Cruz prof., voditelj Bratovštine katoličkih svetaca. Tema proslave je bila „Blaženi 

Ivan: Uzor Svetosti, Svjedok Euharistije“. Dave nam je poslao prijepis programa te proslave: 

4:00 – Jutarnja molitva4:30 – Misa u župi Preobraženja Gospodinova 

10:00 – Okupljanje časnika Bratovštine katoličkih svetaca (Susret i planiranje) 

12:00 – Ručak sa Blaženim Ivanom 

13:00 - Apostolat Cubau i župama/školama  

(Pripremanje 100 sendviča i sokova za djecu sa ulice) 

(Djeljenje 1000 primjeraka života i molitve Bl. Ivana) 

15:00 – Štovanje Relikvije i simultana molitva za kanonizaciju Bl. Ivana sa 

bratovštinom i suradnicima6:00PM - Culmination of the Apostolate and Rest 

18:30 – Večera 

19:30 – Večernja molitva 

20:00 – Misa u župi Preobraženja Gospodinova 

Također, na rođendan Blaženog Ivana, prvi 

skolastik, Nixon Delos Santos, na večernjoj misi je nudio 

kruhove i voće u župi kao znak zahvalnosti Gospodinu za to 

što nam je dao Blaženog Ivana.  

Dave je također 13.12. sudjelovao u TV emisiji na 

Kanalu Božanske Milosti  (Divine Mercy Channel), jedinoj 

katoličkoj televiziji koja je otvorena svaki dan 24 sata na 

Filipinima, te je iznio svoje misli o svecima, a posebice 

Blaženom Ivanu, na temu „Radost davanja“. Sudjelovali su 

on i njegov subrat Carlos, a osoblje televizijske postaje bilo je veoma radosno i zahvalno za 

sliku Bl. Ivana koja je postavljena u njihovoj kapelici.  

2000 malih biografija bl. Ivana Merza besplatno je podijeljeno na Filipinima prigodom 

njegova rođendana 16. XII. što su ga u pojedinim crkvenim zajednicama svečano proslavili.  
 


