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Varaždin, 20. siječnja 2008. 

Bl. Ivan Merz na Fabijanskoj osmini u Varaždinu 

 
U župi sv. Fabijana i Sebastijana u Varaždinu proslavljeni su u nedjelju 20. siječnja 

župni zaštitnici misnim slavljem koje je u župnoj crkvi Dobrog Pastira predvodio o. Božidar 

Nagy u koncelebraciji s domaćim župnikom i donjovaraždinskim dekanom preč. Mijom 

Horvatom te ostalim župnicima i samostanskim gvardijanima iz Varaždina i okolice. Iste večeri 

u toj je župi započela već tradicionalna Fabijanska osmina, koja će trajati do 27. siječnja, kada 

će završno misno slavlje predvoditi varaždinski biskup Josip Mrzljak. Svakodnevno će na 

večernjim misama biti održavane propovijedi o svecima i blaženicima hrvatskog naroda.   

Večernju misu prvog dana također je predvodio i o blaženiku Ivanu Merzu propovijedao 

postulator o. Božidar Nagy. U propovijedi se osvrnuo na 

četiri temeljne poruke Merčeva života: poziv na svetost, 

povezanost znanja s vjerom, svjedočanstvo vjere u 

svakodnevnom životu, te poštovanje euharistije i 

sakramentalnog života. Istaknuo je kako blaženi Ivan 

Merz čovjeku današnjice zorno svjedoči da je moguće 

postići svetost u laičkom životu. "Poziv na svetost 

upućen je svima. Svatko je pozvan na put ostvarivanja 

kršćanske savršenosti. Svjetovni život i svetost života 

mogu ići zajedno – to je posvjedočio upravo Ivan Merz, 

koji je bio čovjek znanosti i kulture, ali i vjere", rekao je Nagy, dodavši da je bio istinski svjedok 

vjere i velik štovatelj euharistije. "Ostavio je veliku duhovnu oporuku svom hrvatskom narodu, 

osobito mladima i drugim vjernicima laicima, koji su ga pozvani bolje upoznati i štovati ga kao 

uzor i primjer vjere i svetosti života", istaknuo je u propovijedi. Potaknuo je štovanje bl. Ivana 

Merza kako bi se zadovoljio uvjet za njegovu kanonizaciju, dodavši da je drugi uvjet učinjeno 

čudo po njegovu zagovoru. Stoga je pozvao vjernike da budu otvoreni njegovom štovanju i da 

mole za Merčev zagovor u zadobivanju milosnih uslišanja, kako bi se moglo ostvariti njegovo 

proglašenje svetim. Podsjetio je da je blaženim proglašen na temelju čudesnog izlječenja Anice 

Ercegović koja je potpuno ozdravila od tada neizlječive bolesti tuberkuloze pluća na njegovu 

grobu nakon izmoljene devetnice. 

Pozvao je nazočne da svojim domovima ponesu sličice s molitvama, osobito 

devetnicama, te ostalu literaturu kako bi se štovanje blaženog Ivana Merza produbilo i u 

biskupijskom gradu Varaždinu, istaknuvši kako se njegovo štovanje proširilo i izvan granica 

Hrvatske na druge kontinente. Također je pozvao da se uslišanja i milosti, postignuti po 

zagovoru tog prvog laika blaženika Crkve u Hrvata, jave u postulaturu Ivana Merza. Na kraju 

misnog slavlja nazočni su iskazali štovanje relikvijama bl. Ivana Merza i župnih zaštitnika sv. 

Fabijana i Sebastijana, izloženima na glavnom oltaru. Uoči mise postulator Nagy održao je 

prigodnu meditaciju s izlaganjem o životu bl. Ivana Merza (1896.-1928.).  

 

 

Zagreb, 29. siječnja 2008. 

Umro p. Miljenko Belić, D.I. 

 
U utorak, 29. siječnja, u Zagrebu, u 87. godini života, umro je p. Miljenko Belić, 

isusovac, dugogodišnji profesor filozofije na Filozofsko Teološkom Institutu i Filozofskom 

Fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Pater Miljenko osobno je poznavao bl. Ivana Merza, bio 
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je na njegovom sprovodu i aktivno je sudjelovao u pokretanju postupka za njegovu 

beatifikaciju.  

 

 

Rim, 19. veljače 2008. 

„Put svjetla“ u Domu hrvatskih hodočasnika u Rimu 

 
U  petak 15. veljače u Domu hrvatskih hodočasnika „Bl. Ivan Merz“ u Rimu 

blagoslovljen je i postavljen Put svjetla .  Ova suvremena pučka pobožnost nastavlja se na 

Križni put, a prikazuje četrnaest otajstava Isusova života od Uskrsnuća do Duhova.  Četrnaest 

umjetničkih slika od kojih svaka prikazuje po jedno otajstvo Puta svjetla izradio je poznati 

akademski slikar Anto Mamuša iz Novog Travnika. Slike je umjetnik radio tijekom ovoga 

mjeseca veljače u samom Dom hrvatskih hodočasnika u Rimu kojemu su i namijenjene. Obred 

blagoslova postaja Puta svjetla u nazočnosti umjetnika u rimskom Hrvatskom domu predvodio 

je o. Božidar Nagy, postulator bl. Ivana Merza. U obredu je aktivno sudjelovalo sedamdeset 

hodočasnika iz Ogulina pod vodstvom vlč. Tomislava Rogića koji se ovih dana nalaze na 

hodočašću u Rimu, a smješteni su u Domu. Postaje Puta svjetla postavljene su na izlazu iz 

kapelice uz stepenište te tako podsjećaju hodočasnika na bogatstvo darova milosti, svjetla, 

ljubavi i nade  Uskrslog Krista kojega vjernik susreće u Euharistiji i koji ga prati na njegovom 

zemaljskom putovanju prema vječnoj domovini. Direktorij o pučkoj pobožnost i liturgiji 

Vatikanske Kongregacije za bogoštovlje, izdan u Vatikanu 2002. g., u broju 153. opširnije 

tumači i preporuča ovu novu pobožnost. Mali molitvenik za obavljanje pobožnosti Puta svjetla 

izradio je novi pomoćni zagrebački biskup Ivan Šaško, a objavio ga je Glas Koncila.  

 

 

Rim, 19. ožujka 2008. 

Papa Benedikt XVI. ponovno o bl. Ivanu Merzu 

 
Banjalučki biskup Franjo Komarica susreo se na kraju opće audijencije u srijedu 5. 

ožujka sa Svetim Ocem Benediktom XVI. Papa mu je tom prigodom prvi ponovno spomenuo 

blaženog Ivana Merza i dodao kako mu se svaki dan moli. O tome nam je opširnije iz Rima 

javio biskup Komarica:  

„Boraveći od 1. do  8. ožujka o. g. u Rimu, bio sam i na generalnoj audijenciji  kod Sveti 

Oca Benedikta XVI. Audijencija se održavala u  srijedu, 5. ožujka u dvorani pape Pavla VI. 

Dvorana je bila puna, a i cijelo predvorje je bilo ispunjeno hodočasnicima, kao i  Bazilika sv. 

Petra, gdje se Papa najprije bio susreo s prvom velikom skupinom hodočasnika. Sa mnom je 

bilo još osam biskupa iz raznih zemalja svijeta. Nakon izgovorenih nagovora na više jezika i 

pozdrava raznih grupa hodočasnika sa svih kontinenata, te podjeljivanja blagoslova, Sveti Otac 

je po običaju omogućio svakom od nas osam biskupa da se s njim rukujemo i kratko zadržimo 

u razgovoru. Kad sam došao na red da pristupim Papi, on je nasmijana lica i ispruženih ruku 

prema meni na njemačkom jeziku uskliknuo: „ E, biskup Komarica, vi imate velikog Blaženika 

kod sebe, doista velikoga!“ Naravno tim je riječima mislio na bl. Ivana Merza. Ja sam mu 

poljubio prsten i uzvratio osmjehujući se: „Da, Sveti Oče, hvala Bogu da je tako, drago mi je 

da vi to znadete, i da tako kažete. Mi se nadamo i molimo, da on bude što skorije proglašen 

svetim.“ Papa je na to uzvratio: „ I ja se nadam i ja mu se svaki dan molim!“  Tada je još zapitao: 

„ Kako ste i kako je kod vas?“ – Ja sam mu rekao da smo mu zahvalni zbog potpisanog 

temeljnog ugovora između Sv. Stolice i naše BiH itd. Na kraju sam ga zamolio za blagoslov za 

sve u Zavodu sv. Jeronima, u mojoj biskupiji i u cijeloj BiH i za štovatelje bl. Ivana Merza, što 

je on rado udijelio.“  Biskup Franjo Komarica  

 

http://www.ivanmerz.hr/download/put-svjetla.htm
http://www.ivanmerz.hr/download/put-svjetla.htm
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Zagreb, 30. ožujka 2008. 

Nadahnuće bl. Ivana Merza - Uskrs fest 2008 

 
Nadahnuće bl. Ivana Merza iz 1979. g. ostvareno je i ove 2008. g. Već tradicionalni 

godišnji Uskrs fest održan je u prepunoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog na Bijelu 

nedjelju 30. ožujka 2008. Pobjednici ovogodišnjeg Uskrs festa  je vokalno 

instrumentalna  grupa „Ben Hur“ iz Rijeke.   Prvi 

Uskrs fest održan je na Bijelu nedjelju 1979. g. Bilo 

je to ostvarenje nadahnuća bl. Ivana Merza nakon 

proslave 50. obljetnice njegove smrti koja se održala 

za blagdan Krista Kralja 1978. a na kojoj su nastupili 

brojni mladi koji su već tada bili organizirani u 

raznim župskim vokalno instrumentalnim sastavima. 

U želji da se tim mladima omogući i nadalje 

kreativnost na području duhovne glazbe, te njihovo 

javno nastupanje i pokazivanje javnosti njihova 

umijeća, postulator Ivana Merza,  o. Božidar Nagy predložio je da se svake godine organizira 

jedna smotra-festival duhovne glazbe i da to bude upravo na drugu Uskrsnu ili Bijelu nedjelju 

kako bi stvaralaštvo mladih na području duhovne glazbe bilo usmjereno na to da se pjesmom i 

glazbom slavi Kristovo uskrsnuće. Pod pokroviteljstvom tadašnjeg Katehetskog centra 

Zagrebačke nadbiskupije o. Božidar Nagy sa svojim suradnicima organizirao je prvi Uskrs fest 

1979. Tada se zvao „Festival duhovne glazbe poezije i ritmike.“ Ideja je prihvaćena, Uskrs fest 

je zaživio i održao se sve do danas postavši naš najveći najvažniji festival duhovne glazbe.  
Na ovogodišnjem Uskrsfestu pobijedila je riječka grupa 'Ben Hur' s pjesmom 'Isuse, 

dođi'. Benhurovci su također osvojili nagradu po izboru izvođača, a njih je bilo, vrijedno je 

spomenuti, više od 200. Uz ovaj glazbeni sastav koji njeguje duhovi etno, drugo mjesto je 

osvojila debitantica također iz Rijeke Katja Budimčić s pjesmom 'Isus šalje nadu' i kao treći 

pokazali su se po odabiru žirija mladi iz Subotice VIS 'Proroci'. Otpjevali su pjesmu 'Sa 

svjetlom u duši'.  

Po izboru tjednika 'Glas Koncila' nagradu za najbolji tekst osvojila je pjesma 'Moj put' 

u izvedbi Splićana iz glazbene skupine 'Navjestitljelji', a po izboru slušatelja Hrvatskog 

katoličkog radija i drugih radio postaja najbolji su bili šibenski 'Laudantes' i zagrebački 

'Messengers' sa zajedničkom izvedbom 'Oče naša'. Posebnu nagradu za 40 godina pjevanja 

Bogu i ljudima i 30 godina diskografije dobio je fra Šimun Šito Ćorić. 

Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije đakovački i sirijemski biskup Marin 

Srakić prilikom predaje nagrade pobjednicima naglasio je kako su upravo najveći dokaz da je 

Crkva mlada izvođači na Uskrs festu 2008. kao i na svim drugim brojnim festivalima duhovne 

glazbe. „Mladima ne pripada budućnost, oni su dio sadašnjosti. Što bismo mi bez mladih, koji 

su iskra nade i radosti.“ Tu iskru su zapalili i za vrijeme pjevanja pjesama, a prva iskra svega 

toga zapaljena je na prvom Uskrsu, rekao je predsjednik HBK i pozvao mlade na Susret 

hrvatske katoličke mladeži u Varaždinu 26. i 27. travnja, 2008. Susret je ovom prigodom 

predstavljen i izvedbom himne 'Postojani' i pozivom vlč. Damjana Korena, povjerenika za 

pastoral mladih Varaždinske biskupije, da se prijave za varaždinsko događanje jer se još uvijek 

može naći pokoje slobodno mjesto. A i autobus. 

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić pak predavajući nagradu drugoplasiranoj 

Katji čestitao je organizatorima Uskrs festa. „Uskrs fest, radost, pjesma. Oni idu zajedno jer 

Uskrs je blagdan radosti. To potvrđuju i evanđeoski izvještaji u kojima su svi, koji su sreli Isusa 

nakon uskrsnuća, osjetili 'srca ispunjena radošću'.“ Vjernik je čovjek radosti, a to smo posebno 

doživjeli večeras, po pjesmama, rekao je kardinal Bozanić i pozvao mlade da budu nositelji 

radosti u Hrvatskoj i svijetu. 
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U ime glavnog sponzora večeri grada Zagreba Stipe Zeba, gradonačelnikov savjetnik, 

dok je predavo nagradu trećeplasiranim Subotičanima, apelirao je 'neka Uskrs fest bude 

alternativa sve izraženijem nasilju među mladima i neka obuzda uzavrele duhove'. 

Podsjetimo, u konkurenciji 68 prijavljenih skladbi, dvije komisije, glazbena i tekstualna, 

odabrale su dvadeset skladbi koje su se izvelele u nedjelju na Festivalu. To su abecednim redom 

Anastasia (Vjerujem u Tebe), Ben Hur (Isuse, dođi), Bogoslovski band (Na obali), Bruno 

Krajcar (Hvalospjev majci), Damask (Nauči me da ljubim Isuse), Frama Široki Brijeg 

(Nepozvana žena), Ivo Šeparović (Raspeta ljubavi), Jeshua (Bez tebe), Katja Budimčić (Isus 

šalje nadu), Laudantes i The Messengers (Oče naš), Martina Matić (Molitvom i pjesmom), 

Misterij (Uskrsnuo je), Navjestitelji (Moj put), Navještenje (Nađeni Boga), Patrizia Sfettina 

(Čudnovat Ti si Duše Sveti), Siniša Česi i Prečisto srce (Sine Davidov), Sperantes (Franjo), 

VIS Mihovil (Zagrljaj ljubavi), VIS Proroci (Sa svjetlom u duši) i Zakon neba (Susret). Izvođači 

su iz Velike Gorice, Berna, Dugog Sela, Pule, Zagreba, Šibenika, Splita, Subotice, Zadra, 

Širokog Brijega, Novog Marofa, Rijeke, Pule i Rovinja. 

Organizator Uskrs festa 2008. su Odbor HBK za mlade i Hrvatski katolički radio. Glavni 

medijski pokrovitelj bio je tjednik 'Glas Koncila'. Festival su pratile i televizije: HRT, Z1, 

RiTV, Televizija Jadran i CMC. Agencije: IKA i KTA. Radija: Radio postaja Mir Međugorje, 

Radio Vukovar, Primorski radio, Narodni radio, Radio Marija Bistrica i Radio postaja 

Vrhbosna. Tiskovine: Veritas – Glasnik sv. Antuna Padovanskog, Katolički tjednik, 

Vukovarske novine, Hrvatsko slovo i Narodni list. Portali: T-portal, Duhovna scena, Veritas 

Magnificat anima mea Dominum, Postulatura Ivana Merza i Katolici na Internetu. 

Program su vodili Diana Samardžić, novinarka i voditeljica na HKR-u i Dragan Soldo, 

urednik i voditelj na Radio postaji Mir Međugorje. 

 

 

Kaštela, 13. travnja 2008. 

Novi broj lista „Krug ljubavi“ udruge „Bl. Ivan Merz“ 

 
Udruga mladih Bl. Ivan Merz Kaštela već osmu godinu objavljuje svoj list pod nazivom 

„Krug“ u kojem donosi mnoštvo izvještaja o aktivnostima u udruzi u protekloj godini ali i 

mnoge zanimljive tekstove s područja vjere, psihologije, prava, medicine i razne druge sadržaje.  

Ove godine u suradnji s OŠ Bijaći pokrenuli su humanitarnu akciju pod nazivom „Za 

Ivana i prijatelje“ u kojoj su prodajom svoga lista 

namjenjeni iznos odlučili donirati za troškove 

liječenja člana udruge Ivana Klarića, učenika 4.-a 

razreda OŠ. Bijaći i njegove prijatelje  koji boluju od 

leukemije te se liječe na onkologiji KBC Firule u 

Splitu. Osim u školi gdje je  prikupljeno 15 tisuća 

kuna, akcija je sprovedena i u donjokaštelanskim 

župama gdje je prikupljeno još 7 tisuća kuna te sve 

zajedno iznosi  22.000 kuna. Animatori udruge „Bl. 

Ivan Merz“ i djelatnici OŠ Bijaći i nekoliko djece su u 

petak 14. ožujka posjetili djecu u bolnici i sve 

iznenadili prikupljenim iznosom. Ovo je jedna od humanitarnih aktivnosti kojim se udruga već 

više godina bavi. Zahvaljujemo svima koji su se odazvali te pozivamo i druge mlade da se 

uključe u rad Udruge „Bl. Ivan Merz“ koja skoro punih deset godina djeluje u Kaštelima u 

suradnji sa školama i župama na raznim glazbenim, športskim, edukativnim, ekološkim i 

drugim područjima ljudskih djelatnosti.  
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Hrvace, 13. travnja 2008. 

Novi vitraj bl. Ivana Merza u Hrvacama 

 
Župna crkva Svih Svetih u Hrvacama, kraj Sinja  prošle godine, 2007. g. za 

župnikovanja fra Frane Bilokapića proslavila je veliki jubilej, 250. godina svoga postojanja. Za 

tu prigodu izrađeno je osam vitraja s likovima hrvatskih svetaca i blaženika među kojima je i 

lik najmlađeg hrvatskog blaženika bl. Ivana Merza, te lik sv. Franje Asiškog koji ukrašavaju 

unutrašnjost crkve. Vitraji su rad akademskog kipara Ivana Grgata.  Darovatelj za izradu vitraja 

bl. Ivana Merza bio je mjesni župljanin  Mladen Jerkan. Svi vitraji izrađeni su u Zaprešiću u 

radionici „Žaja“ prema nacrtima umjetnika Grgata.  

Uz nove vitraje u ovoj je crkvi poseban ures slika Gospe žalosne, koju je prema predaji 

iz Venecije donio nepoznati vojnik, sumještanin kao zavjetni dar. Radi se o vrijednoj slici 

nastaloj najvjerojatnije u školi poznatog majstora Carla Dolcija (1616. – 1682.). Sadašnji 

župnik u Hrvacama jest fra Joško Kodžoman.  

 

 

Novi Golubovec, 20. travnja 2008. 

Prvo zvono bl. Ivana Merza u Hrvatskoj 

 
Najmlađi hrvatski blaženik Ivan Merz dobio je i u Hrvatskoj svoje prvo zvono, i to na 

sjeverozapadu Hrvatske, na granici Zagrebačke nadbiskupije i Varaždinske biskupije, u Novom 

Golubovcu - mjestu poznatom po nekadašnjim rudnicima i današnjem velikom kamenolomu. 

Zagrebački pomoćni biskup mons. Valentin Pozaić blagoslovio je u ponedjeljak 7. travnja za 

novoizgrađenu kapelu sv. Barbare u župi Mihovljan tri zvona te će se sada po zagorskim 

bregima iz vitkoga zvonika razlijegati zvuci najvećeg zvona posvećenog sv. Barbari, srednjega 

posvećenog Majci Božjoj Bistričkoj te najmanjeg s natpisom "Bl. Ivane Merz, moli za nas".  

Tom je prigodom u kapeli sv. Barbare, u nazočnosti brojnih vjernika, donatora te 

izvoditelja radova, biskup Pozaić predvodio i svečano misno slavlje u koncelebraciji s 

mihovljanskim župnikom Marijanom Piskačem te svećenicima Zlatarsko-belečkog dekanata. 

Merčevo zvono, težine 96 kilograma, darovale su dvije tvrtke koje imaju sjedište u Novom 

Golubovcu - Golubovečki kamenolom i Schiedl. Zvono Majke Božje Bistričke, težine 162 

kilograma, darovala je Općina Novi Golubovec, a najveće zvono posvećeno zaštitnici rudara 

sv. Barbari, težine 230 kilograma, dar je Vlade Republike Hrvatske. Zvona su lijevana u 

Ljevaonici umjetnina i crkvenih zvona "Tržec" iz Zagreba, a nakon blagoslova su postavljena 

u zvonik i opremljena elektromotornim pogonom te digitalnim satom i programatorom.  

Prvo zvono u čast bl. Ivana Merza u Bosni i Hercegovini, težine 185 kilograma, 

postavljeno je u okviru proslave Srednjeuropskoga katoličkog dana 2005. godine župnu crkvu 

Svete Obitelji u Kupresu, a darovali su ga slovenski katolici. (N. Pintarić) 

 

 

Split, 24. travnja 2008. 

Devetnica bl. Ivana Merza na Braillevom pismu 

 
Ivan Bogdanović, srednjoškolac iz Splita, na prijedlog postulatora,  prepisao je 

devetnicu bl. Ivana Merza na Braillevom pismu za slijepe. Ivan, koji je i sam slabovidan jest 

stipendist Udruge bl. Ivan Merz. Ovaj prijepis Devetnice bit će dostupan svim slabovidnim 

osobama koje se služe Braillevim pismom. Original prijepisa nalazi se u sjedištu  dobrotvorne 

Udruge „Bl. Ivan Merz“ u Solinu.  
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Bogovići-Krk, 24. travnja 2008. 

Još jedan vitraj bl. Ivana Merza 

 
Bl. Ivan Merz našao se na još jednom vitraju, ovaj puta na otoku 

Krku u župnoj crkvi sv. Apolinara u Bogovićima, općina Dubašnica-

Malinska. Vitraj bl. Ivana zajedno s ostalih petnaest vitraja postavljen je 

2007. kada je ova crkva slavila 150. godina svoga postojanja.  

             Nacrte za vitraje izradio je akademski kipar Željko Zima. Vitraje je 

izradio Drago Jurić, vitrajist iz Buševca, kraj Velike Gorice. Dok su u samoj 

lađi crkve na vitrajima prikazani sveci iz dubašljanskih kapela koji se ondje 

stoljećima štuju, novi hrvatski blaženici bl. Ivan Merz i bl. Alojzije Stepinac 

našli su svoje mjesto na prozorima u sakristiji. Bl. Ivan Merz, prikazan je u 

smeđenarančastom odijelu, s knjigom u rukama. U donjoj polovici vitraja 

nalazi se kratica Kristova imena na grčkom jeziku IHS, te natpis „Hvala ti 

Orle Kristov što si nam pokazao put k Suncu.“ Darovatelji vitraja bl. Ivana 

jesu: obitelj Ivana i Kate Milčetić-Mikulići, Vantačići. Svi su vitraji povezani hrvatskim 

pleterom crvene boje što simbolički označava cijelu Dubašnicu povezanu u župnoj crkvi.  

 

 

 

 

Donje Ledenice – Gradačac, 28. travnja 2008. 

Prva kapela s kipom bl. Ivana Merza u Bosanskoj Posavini 

 
U nedjelju 27. travnja u Donjim Ledenicama, u zaseoku 

Bjeljevini, župa Gradačac u Bosanskoj Posavini, blagoslovljen je 

kip bl. Ivana Merza za novu kapelu koja je posvećena ovom 

najmlađem hrvatskom blaženiku. Na inicijativu i po želji 

mjesnog župnika vlč. Miroslava Augustinija ova bi kapela bl. 

Ivana Merza trebala postati središte odakle će se širiti štovanje 

bl. Ivana u tom dijelu Vrhbosanske nadbiskupije. Svetu misu i 

blagoslov kipa na poziv župnika predvodio je o. Božidar Nagy, 

postulator kauze za kanonizaciju bl. Ivana Merza. Uz postulatora 

koncelebrirali su mjesni župnik vlč. Miroslav Augustini i  vlč. 

Ivan Frkonja, župnik iz Zaprešića, gdje žive mnogi iseljeni i 

prognani vjernici župe Gradačac i okolice.  Kip bl. Ivana Merza izradio je akad. kipar Slaven 

Miličević. Izradu kipa donirao je svome rodnom kraju poduzetnik Jozo Jurić Ante iz Zagreba, 

inače rodom iz Donjih Ledenica. Cijelu akciju izgradnje i uređenja kapele bl. Ivana Merza vodi 

u suradnji sa župom klub mještana pod nazivom 

„Ledd“ (Ledenice Donje), koji svoje sjedište ima u 

Zagrebu a okuplja brojne raseljene i prognane Hrvate 

ovoga kraja.  Blagoslov kipa bl. Ivana Merza upriličen 

je prigodom blagoslova polja o blagdanu sv. Marka, 

kada brojni raseljeni Hrvati s ovoga područja dolaze u 

pohode svome stradalom zavičaju. Klub 

Ledeničana  „Ledd“ redovito organizira dva puta 

godišnje, u proljeće i jesen veliko okupljanje Hrvata 

ove postradale župe kako bi se sačuvala tradicija i 

povezanost s rodnim krajem kojega su tijekom domovinskog rata mnogi morali prisilno 

napustiti. Tom prigodom polaže se i vijenac na spomenik svim stradalim mještanima.Prigodom 
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blagoslova kipa bl. Ivana Merza u Bjeljevini – Donjoj Ledenici, brojni nazočni vjernici na ovoj 

svečanosti, kako preko propovijedi, tako i preko literature koju su si tom prigodom 

nabavili,  pobliže su se upoznali s likom i djelom bl. Ivana Merza kojega je Papa Ivan Pavao II. 

prigodom beatifikacije u Banjoj Luci 2003. g. nazvao i predao Crkvi u Hrvata kao „svjedoka 

Kristova, zaštitnika, suputnika, uzora mladeži i primjer vjernicima svjetovnjacima.“ 

 

 

Varaždin, 29. travnja 2008. 

Bl. Ivan Merz na susretu mladeži u Varaždinu 

 
Na susretu hrvatske katoličke mladeži u Varaždinu koji se održavao 26. i 27. travnja, a 

na njemu je sudjelovalo 22.000  mladih,  bio je duhovno nazočan i bl. Ivan Merz.  

Spomenuo ga je najprije šibenski biskup Ante Ivas u svojoj propovijedi u središnjem misnom 

slavlju na sportskom stadionu u subotu 26. travnja ovim 

riječima:  

„Vjerujemo da su s nama u ovome slavlju svi naši 

sveci, blaženici i sluge Božji, od Nikole do Alojzija, a 

posebno mladi Ivan Merz, Petar Barbarić, Miroslav Bulešić i 

toliki drugi, koji sada s nama u nebu slave i za vas mole. S 

nama je u slavlju cijela Crkva u Hrvata, ovdje i po cijelom 

svijetu raširena.“  

Osim toga javno je bilo predloženo da bl. Ivan Merz i 

Papa Ivan Pavao II. postanu zaštitnicima hrvatske mladeži što su mladi pozdravili velikim 

pljeskom. To je istaknuo i zadarski nadbiskup Ivan Prenđa sutradan u nedjelju na sv. misi koju 

je predvodio za mladež.  

 

 

Slunj, 8. svibnja 2008. 

Blagoslov kipa bl. Ivana Merza u Slunju 

 
Na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" kod Slunja, odnosno Središtu za borbenu 

obuku Hrvatske vojske, proslavljen je 8. svibnja Dan vojne kapelanije bl. Ivan Merz, osnovane 

1. veljače ove godine. Svečano misno slavlje na kojem je koncelebriralo 12 vojnih kapelana 

predvodio je generalni vikar Vojnog ordinarijata mons. Josip Šantić, koji je blagoslovio i kip 

bl. Ivana Merza.  Kip bl. Ivana Merza izrađen u drvetu nosili su vojni djelatnici u procesiji do 

mjesta slavlja kao što se može vidjeti na slici.  

Mons. Šantić u propovijedi je okupljenim vojnicima i časnicima na čelu sa 

zapovjednikom poligona pukovnikom Mirkom Stošićem poručio da je bl. Ivan Merz bio rječit 

baš kao sv. Pavao a svoju dokazanu inteligenciju koristio je u služenje kršćanstvu i širenju 

evanđelja. Mons. Šantić zatim je blagoslovio kip blaženika Merza, dar Vojnog ordinarijata. 

Vojni kapelan o. Vlado Mandura najavio je skori početak gradnje kapelice Bl. Ivana Merza, 

nakon što je prije 3 i pol godine postavljen kamen temeljac, a koja će biti mjesto dušobrižništva 

za vojno osoblje poligona.  
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Zagreb, 9. svibnja 2008. 

Dodijeljena nagrada „Ivan Merz“ za najbolji literarni rad 2008. 

 
Već nekoliko godina Nadbiskupska klasična gimnazija iz Zagreba organizira dodjelu 

nagrada učenicima iz ostalih katoličkih škola iz Hrvatske i BiH za najbolji literarni rad koji 

izriče osobnu pobožnost i promišljanja zadane teme u duhu vjere. Nagrada nosi naziv po bl. 

Ivanu Merzu koji je bio profesor ove škole. Svečanost dodjele nagrade održana je u srijedu 7. 

svibnja 2008. u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji.  

Tema ovogodišnjega natjecanja bila je Ja se 

sklanjam u Njegovo srce. Na natječaj je pristigao 

lijepi broj radova iz katoličkih škola Hrvatske i 

Bosne i Hercegovine. Povjerenstvo Nadbiskupske 

klasične gimnazije, sastavljeno od profesora 

hrvatskoga jezika, svećenika, profesora vjeronauka i 

psihologa izabrala je najbolji rad. Pobjednica 

ovogodišnjeg natjecanja je Katarina Toter iz 

Isusovačke klasične gimnazije u Osijeku i njoj je 

7. svibnja na Otvorenom danu škole uručena Nagrada MERZ s novčanim iznosom od 1000 

kuna. Drugu nagradu dobio je Leonardo Šardi iz Nadbiskupske klasične gimnazije iz Zagreba. 

Trećeplasirana je Ivana Bilić iz Opće-realne gimnazije, Katolički školski centar u Sarajevu.Na 

Otvorenom danu Nadbiskupske klasične gimnazije ravnatelj Marijan Franjić pozvao je roditelje 

da s pouzdanjem upisuju svoju djecu u katoličke škole diljem domovine. Briga, povjerenje, 

znanje i sigurnost jamac su uspjeha gimnazijalaca katoličkih škola. 

 

 

Zagreb, 6. – 9. svibnja 2008. 

Dani škole u OŠ „Dr. Ivan Merz“ 

 
U središtu Zagreba, ul. Račkoga br. 4, kraj 

Ministarstva prosvjete nalazi se Osnovna škola 

koja još od 1993. g. nosi ime po bl. Ivanu Merzu. 

U toj je naime zgradi, koja je nekada bila bolnica, 

završio svoj zemaljski život bl. Ivan Merz. Znade 

se točno prostorija i mjesto gdje je bio njegov 

bolnički krevet. Svake godine ova škola 

organizira proslavu Dana svoje škole u okviru 

blagdana bl. Ivana Merza 10. V. Proslava se 

odvija cijeli tjedan u kojem pada blagdan bl. Ivana.  Ovdje u nastavku donosimo  program 

ovogodišnje proslave Dana škole  „Dr. Ivan Merz" u Zagrebu koja je svečano završilo uoči 

samoga blagdana bl. Ivana. Tu su i fotografije sa svečanosti ovogodišnje proslave.  

 

Utorak, 6. svibnja  

18:30 - Izložba likovnih radova  

Likovna izložba učenika naše škole uz prigodno otvorenje i glazbene točke.  

 

       

Srijeda, 7. svibnja  

19:00 - Koncert ozbiljne glazbe  

Sudjeluju svi učenici glazbenih škola.  

 

Četvrtak, 8. svibnja  
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Dan otvorenih vrata  

Nastavni sat za razrednu nastavu je od 15:50 (slobodne aktivnosti).  

Nastavni sat za predmetnu nastavu je 17:30.  

 

Petak, 9. svibnja  

DAN ŠKOLE  

09:00 - Sv. misa u Bazilici Srca Isusova, (Palomtićeva 31)  

11:00 - Priredba učenika  ispred školske zgrade.  

12:00 - Sportsko natjecanje: Nogometna utakmica -  učenici protiv profesora  

13:00 - Domjenak za sadašnje  i bivše djelatnike škole  

 

 

Zagreb, 10. svibnja 2008. 

Proslava blagdana bl. Ivana Merza u Zagrebu 

 
U subotu 10. svibnja u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu gdje se nalazi grob blaženog 

Ivana Merza svečano je proslavljen njegov blagdan. Slavljene su bile najprije jutarnje svete 

mise u 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 i 8.30 sati. Sv. misu u 9.00 sati predvodio je postulator kauze 

za kanonizaciju bl. Ivana Merza, o. Božidar Nagy, a u 11.00 sati župnik zagrebačke župe Sv. 

Blaža vlč. Zvonimir Sekelj a večernje slavlje o. dr. Nikola Stanković, profesor na FFDI. Tri 

dana prije blagdana održana je trodnevnica, svaki dan u 19 s. koju je predvodio i propovijedao 

p. Zdravko Knežević. Svečano euharistijsko slavlje u 17 s. predvodio je i propovijedao p. 

Nikola Stanković D.I, profesor filozofije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove. 

Propovjednik je, među ostalim, istaknuo da krepostan čovjek nema samo jednu krepost nego 

mnoge - jer su one veoma povezane. Tako je i bl. Ivan Merz kao 

ponizan i istinoljubiv čovjek uvidio i priznao da mu nedostaje 

filozofska izobrazba kako bi uspješnije svjedočio i širio evanđeosku 

poruku. Zato je privatno studirao filozofiju kod p. Alfirevića D. I. 

Nije mu bila nakana samo pokazati, kako kaže, "nelogičnost i 

neistinitost suvremenih filozofskih sustava", nego je želio postati 

"apostol zdravog razuma i objave Božje". On misli da ćemo "o 

divotama koje još i nadvisuju naravne ljepote, kao što milost 

nadvisuje narav" zapravo "moći pravo govoriti kad se trudom i 

znojem najprije uspnemo na gordu i ponositu planinu kršćanske 

filozofije" (dr. I. Merz, Philosophia perennis).Propovjednik je 

Merčevu misao usporedio i s onom velikog ruskog filozofa 

Solovjeva koji se svom snagom trudio oko jedinstva svih kršćana, 

a pred smrt je izjavio: "Iako su velika većina mislećih ljudi 

nevjernici, poneki vjernici iz nužnosti postaju i mislećima…" (Tri razgovora). Isto tako je 

propovjednik citirao najnoviju Papinu encikliku (Spe salvi) u kojoj se kaže: "Kristov lik na 

starim kamenim grobovima predstavljao se najčešće dvjema slikama: slikom filozofa i slikom 

pastira." Naime, i jedan i drugi nose štap i pokazuju put. Iz Merčeva shvaćanja kao i Papina 

nauka rezultira da pastir duša mora poznavati i zemaljsku i nebesku mudrost kako bi zaista znao 

pokazivati put. Te se misli dobro uklapaju u desetu obljetnicu enciklike pape Ivana Pavla 

II.  Vjera i razum. Tako Merčeva ponizna istinoljubivost dolazi sve do većeg značenja za sve 

Kristove sljedbenike. On nije probirao darove Duha Svetoga nego im se svima otvarao - pa i 

daru razuma. Na kraju sv. mise p. Stanković je pozdravio mlade iz Kaštela, članove Udruge 

"Bl. Ivan Merz" koji posljednjih godina redovito dolaze proslaviti blagdan bl. Ivana u Zagreb i 

pohoditi njegov grob. Nakon sv. mise vjernici su kod groba imali mogućnosti iskazati čašćenje 

relikvijama bl. Ivana Merza  koje su pohranjene u posebnom relikvijaru. 
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Zagreb, 10. svibnja 2008. 

Šesti humanitarni memorijalni judo-turnir  

„Bl. Ivan Merz“ 
 

U sportskoj dvorani Osnovne škole“ Dr. Ivan Merz“ u Zagrebu,  ul. F. Račkoga 4, 10. 

svibnja 2008. na samu 80. obljetnicu smrti bl. Ivana Merza održan je VI. Otvoreni humanitarni 

memorijalni Judo-turnir, koji je okupio 130 dječaka, djevojčica, te kadetkinja i kadeta iz 

Zagreba i okolice u momčadsko–ekipnom Judo susretanju i natjecanju.    

Organizator turnira bio je Judo klub Novi Zagreb, koji je uspio oko sebe okupiti i značajan broj 

pokrovitelja; Zagrebačku županiju, Zagrebački sportski savez, Postulatura blaženog Ivana 

Merza, ravnateljstvo O.Š Dr. Ivan Merz, 

McDonlads i druge. Turnir je otvorio Postulator 

Božidar Nagy, koji je u svom govoru naglasio 

potrebu „tjelovježbe" za djecu, mladež kao i za 

odrasle te pozvao mlade da slijede Ivanov kako 

duhovni, tako i sportsku put.  Glavni voditelj 

turnira  dipl.ing  Zdravko Josip Baršnik govorio je 

opširnije o životu i djelu bl. Ivana Merza i 

njegovom angažiranju u Hrvatskom Orlovskom 

Savezu. Kroz ovaj sada već po redu 6. turnir 

zaživjelo je značaj i djelo Blaženog Ivana Merza: 

kroz „tjelovježbu" ostvarivati zahtjeve odgoja, morala i napokon - duha, te se tako unutar 

Katoličke crkve naglašava potreba „nezanemarivanja tjelesnog u korist duhovnog, tj. o potrebi 

cjelovitog razvoja čovjeka"... 

Ravnatelj škole O.Š. " Dr. Ivan merz" Zvonimir Piljek i sam profesor kineziologije, 

ponovno je pružio dragocjenu pomoć pri organizaciji, te otvorio vrata škole za održavanje ovog 

VI. Otvorenog humanitarno memorijalnog susretanja...  

 

 

Banja Luka, 10. svibnja 2008. 

Proslava blagdana blaženog Ivana Merza u Banjoj Luci 

 
Rodna biskupija najmlađeg hrvatskog blaženika Ivana Merza svečano je proslavila 

blagdan svoga najdičnijeg sina. U banjolučkoj katedrali u kojoj se nalazi originalni sarkofag s 

relikvijama Blaženika slavljena je u subotu, 10. svibnja svečana koncelebrirana sv. misa, koju 

je predvodio domaći biskup mons. dr. Franjo Komarica. Osim domaćih vjernika, štovatelja bl. 

Ivana, stigli su i hodočasnici iz pet župa Zagrebačke nadbiskupije i Varaždinske biskupije: 

Osekova, Križa, Orehovca i Jalžabeta – njih oko 250. Pristiglo je i više manjih skupina, 

uglavnom prognanih Banjolučana koji se nalaze u Hrvatskoj.  

Kako je istog dana proslavljen i biskupijski Dan mladih na centralno euharistijsko slavlje stiglo 

je i oko 240 mladih iz 15 župa. Mladi su u katedrali nakon mise i okrjepe imali i svoj vlastiti, 

vrlo sadržajan program, u kojem su se posebno osvrnuli na „izvanredni lik“ bl. Ivana Merza, 

kao uzora i zagovornika mladih katolika.  

Biskup Komarica na početku mise izrazio je svoju radost i zahvalnost svim štovateljima 

bl. Ivana Merza „koji su iz bliza i daleka“ stigli u „majku svih crkava biskupije“ da se pomole 

kod relikvija „ovog Blaženika kojega izuzetno cijene oba zadnjih papa – Ivan Pavao II., koji ga 

je prije pet godina došao proglasiti blaženim u njegov rodni grad, i Benedikt XVI., koji mu se, 

kako reče, svaki dan moli kao izuzetnoj osobi Crkve, i uzor kršćaninu 21. stoljeća“. Dupkom 

ispunjena katedrala odzvanjala je zanosnim pjevanjem svih prisutnih. Mladi su također 

sudjelovali i u pjesmi i u čitanjima i u molitvi vjernika.  
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Biskup je Komarica u prigodnoj propovijedi, između ostalog, govorio o blaženoj smrti 

Ivanovoj prije 80 godina, o „proročkim“ natpisima njegovih suvremenika da će ga Crkva 

sigurno uzdignuti na čast oltara, o izjavama Kongregacije za svece, te nezaboravnog, velikog 

pape Ivana Pavla II. Naveo je širenje čašćenja bl. Ivana izvan Bosne i Hrvatske u drugim 

europskim i izvaneuropskim zemljama, sve do Filipina, gdje je nedavno uspostavljena i 

vicepostulatura. Posebno je mladima stavio na srce da se blaženom Ivanu obraćaju kao uzoru 

pravog kršćanskog života, kao nebeskom pomoćniku i duhovnom prijatelju. Na kraju mise 

biskup je zajedno sa svim sabranim svećenicima i ostalim Božjim narodom pred likom i 

relikvijama Blaženika otpjevao Himan bl. Ivanu Merzu i izmolio molitvu Ivanovih štovatelja.  

Biskup se Franjo i pri završetku programa mladih još jednom obratio mladima, 

zahvalivši im kao i njihovim dušobrižnicima za ljubav prema Kristu i Crkvi kao i bl. Ivanu 

Merzu koji je u toj ljubavi istinski uzor. Obodrio ih je da se poput blaženog Ivana i oni spremaju 

za život i rad među svojim narodom u svojoj domovini. Navijestio im je da će zajednički susret 

mladih iz BiH i Hrvatske dogodine biti u Banjolučkoj biskupiji, što su mladi pozdravili velikim 

pljeskom.  

U petak, na uočnicu blagdana bl. Ivana Merza obilježen je dan Katoličkog školskog 

centra u Banjoj Luci, koji nosi ime Blaženika. Uz sportske, kulturne i druge sadržaje slavljena 

je i koncelebrirana sv. misa u kapeli Sestara milosrdnica u neposrednoj blizini KŠC. Pod misom 

su pjevali gimnazijalci, a biskup Franjo ima je uputio prigodnu riječ osvrćući se na lik bl. Ivana. 

Ravnatelj Centra mons. I. Božinović je zahvalio i učenicima i nastavnicima i roditeljima na 

zajedničkom trudu.  

  Banjalučke “Nezavisne novine” u svome izdanju od 11. svibnja 2008. donijele su 

članak o ovom slavlju pod naslovom: “Obilježeno 80. godina smrti Ivana Merza.” Uz članak je 

objavljena i fotografija u boji hrvatskih hodočasnika u narodnim nošnjama koji su sudjelovali 

na proslavi blagdana bl. Ivana Merza. 

 

 

Filipini, 10. svibnja 2008. 

Na Filipinima svečano proslavljen blagdan  

bl. Ivana Merza 

 
Blagdan bl. Ivana Merza svečano je ove godine proslavljen i na Filipinima gdje je prije 

dva mjeseca ustanovljena i Vice-postulatura bl. Ivana Merza a za vice-postulatura imenovan je 

prof. Dave Ceasar dela Cruz. O detaljima proslave 

opširno nas je izvijestio vicepostulator. Služena je 

svečana sv. misa u crkvi Preobraženja u Quezon City-

u gdje su bile izložene relikvije bl. Ivana na javno 

čašćenje.  

Članovi Bratovštine katoličkih svetaca 

proslavili su još dodatno blagdan svojim posebnim 

aktivnostima i manifestacijama. Među ostalim 

Bratoviština je pokrenula ove godine također akciju 

stipendiranja siromašnih đaka i studenata koju 

nazivaju „Stipendije bl. Ivana Merza". Za sada imaju osam stipendista.  

Vicepostulator je uputio na engleskom jeziku poruku u povodu blagdana bl. Ivana koju 

ovdje donosimo za sada u originalu na engleskokm. Osim fotografija ovdje se nalaze linkovi 

na web stranice Bratovštine gdje se može vidjeti kako su se pripremali za blagdan bl. Ivana i 

kako su ga proslavili.  

Friday, May 9, 2008 

MESSAGE OF THE DIRECTOR ON THE FEAST OF BLESSED IVAN MERZ 

"BLESSED IVAN: MODEL OF HOLINESS THROUGH EDUCATION"  

http://confraternityofcatholicsaints.blogspot.com/2008/05/message-of-director-on-feast-of-blessed.html
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Pax et bonum!  

Greetings to all as we celebrate the feast day of our beloved Blessed Ivan Merz!  

It is a great year for us because for the first time we will celebrate the first official feast 

day of Blessed Ivan here in the Philippines. And this year as we celebrate it we have chosen the 

theme "BLESSED IVAN: MODEL OF HOLINESS THROUGH EDUCATION." This theme 

is also exact for this year as we introduce also the new scholars of Blessed Ivan through our 

Blessed Ivan Merz Scholarship Fund.  

Education is still our best weapon in this life if we want progress, development in life. 

Let us accept the fact that education is the gate to progress. If you are not educated for sure you 

cannot progress in life. This is what Blessed Ivan once exhibited in his life, the importance to 

be educated. He was sent to the military academy but he abandoned this and has chosen the 

academic life. But this does not mean that we cannot learn anything from the military. Blessed 

Ivan showed the importance to get academic education because in his time it was important to 

have a good education to be able to have a stable life. In our time this is also the trend, if you 

want to have a stable life then you should be educated.  

Blessed Ivan indeed showed the importance of education for he did not stop studying 

until he has reached the doctor's degree. He really has the passion to have academic education 

although at first his parents were against his will. But in the end Blessed Ivan finally was 

allowed to take anything he wanted.  

But education sometimes can lead us to danger. When one gains knowledge of the world 

the fear is that one can go to other paths rather than to go closer to God. But with Blessed Ivan 

this was not the case. He read lots of books but these books did not lead him farther to God but 

rather he interpret it well and matured spiritually. He showed that even though we can become 

intellects in this world, we can still have a life leading to sanctity. This is why Blessed Ivan is 

indeed a model of holiness through education.  

This is a challenge then to everybody, we can choose any path in life, we can be intellects 

or anything that we want but we should make sure that this path does not lead us just anywhere. 

This path should only lead us to God. We should have a life of sanctity in the making. And like 

Blessed Ivan we should give importance to education while still living a holy life.  

To all the friends and members of the Confraternity of Catholic Saints, the Fraters and 

the Cooperators, to all the devotees of Blessed Ivan and especially to all of our Croatian friends, 

especially those whom I met during my pilgrimage last October 2007 - my family in Croatia, 

let us all reflect on the life and works of Blessed Ivan and have a blessed and a joyful celebration 

of the feast of Blessed Ivan!  

Yours in Jesus' love,  

Dave Ceasar F. Dela Cruz 

Director and Vice Postulator  

May 10, 2008 

Quezon City, Philippines  

 

 

Zagreb, 10. svibnja 2008. 

Susret mladih u školi bl. Ivana Merza na njegov blagdan 

 
U okviru proslave blagdana bl. Ivana Merza, u subotu 10. svibnja 2008. održana je bila 

u poslijepodnevnim satima još jedna važna manifestacija. Bio je to susret mladih stipendista 

zagrebačke regije Humanitarne udruge „Bl. Ivan Merz“  i Udruge mladih „Bl. Ivan Merz“ iz 

Kaštela koji su došli na proslavu blagdana u Zagreb. Bilo ih je ukupno oko 70 mladih sudionika. 

Susret se održao u školi „Dr. Ivan Merz“ u ulici Račkoga u Zagrebu. U toj je naime zgradi škole 

bila bolnica u kojoj je umro bl. Ivan Merz upravo toga dana prije 80. godina.  
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Susret je organizirao i vodio postulator bl. Ivana Merza, o. Božidar Nagy. U atriju škole 

postulator je mladima najprije objasnio razna spomen obilježja koja podsjećaju na bl. Ivana – 

natpis, zidne novine učenika, te bronačani reljef koji prikazuje bl. Ivana kako povezuje Hrvate 

s Rimom, a čiji se original nalazi u Hrvatskom Domu u Rimu. Potom su se svi okupili u učionici 

engleskog kabineta koja je nekada bila bolnička soba u čijem se desnom kutu nalazio bolnički 

krevet na kojem je preminuo bl. Ivan prikazujući svoj mladi život kao žrtvu za hrvatsku mladež. 

Ondje je bio stolić s njegovom slikom i izloženim njegovim relikvijama. Na ovom svetom 

mjestu preminuća bl. Ivana održana je mala pobožnost: postulator o. Božidar protumačio je i 

opisao događaj koji se ovdje zbio prije osamdeset godina, izmoljene su litanije i druge molitve 

u čast  bl. Ivana i na kraju svi su iskazali čašćenje relikvijama bl. Ivana dotaknuvši njegov 

relikvijar i zazvavši njegovu pomoć. Nakon toga svi su pošli u veliku dvoranu gdje je postulator 

održao predavanje o životu i radu bl. Ivana uz projekcije poslije čega je uslijedilo zajedničko 

fotografiranje u dvorištu škole ispred biste bl. Ivana koja se lijepo vidi na zajedničkoj 

fotografiji. Potom su se svi uputili u Baziliku Srca Isusova gdje su u 17 sati sudjelovali na 

svečanoj svetoj misi proslave blagdana bl. Ivana koju je predvodio o. Nikola Stanković, 

profesor Filozofskog Fakulteta D. I.  

 

 

Kaštela-Split, 10. svibnja 2008. 

Udruga „Bl. Ivan Merz“ proslavila svoga zaštitnika 

 
Katolička udruga mladih bl. Ivan Merz u Kaštel Novom u sklopu svojih redovnih 

godišnjih aktivnosti organizira jednom godišnje u mjesecu svibnju višednevnu manifestaciju – 

DANI BL. IVANA MERZA. Ove godine ta manifestacija je započela na sam blagdan bl. Ivana 

u subotu 10. svibnja kad su članovi udruge, njih 53, krenuli na jednodnevno hodočašće na 

proslavu blagdana bl. Ivana u Zagreb na grob svoga zaštitnika.  

Hodočašće je započelo u ranim jutarnjim satima posjetom rodnom mjestu bl. Alojzija 

Stepinca, Krašiću, nakon čega su se članovi zaputili u Zagreb te posjetili Mirogoj i grob prvog 

hrvatskog predsjednika, zatim zološki vrt, Tehnički muzej, zvjezdarnicu i osnovnu školu bl. 

Ivana Merza. Vrhunac proslave bilo je sudjelovanje na svetoj misi u bazilici srca Isusova koju 

je predvodio p. Nikola Stanković. U isto vrijeme ostali članovi udruge blagdan su proslavili sv. 

misom u župnoj crkvi sv. Petra u Kaštel Novom.  

U subotu 17. svibnja na igralištu O.Š. Bijaći održan je V. ministrantski nogometni kup 

Ivan Merz na male branke u kojem je sudjelovalo 11 ekipa. Ovogodišnje ekipe bile su 

iz:  Trogira, župe Gospe od Anđela iz Splita, župe Kamen, te iz Kaštelanskih župa - župe Radun, 

K. Štafilić te K. Novi i Rudine. Prijelazni pehar i prvo mjesto osvojili su ministranti župe K. 

Štafilića kojima su i uručene zlatne medalje od dogradonačelnika grada Kaštela gosp. Ante 

Šiškova. Drugo mjesto osvojila je župa Radun.  

U nedjelju 18. svibnja u župnoj crkvi sv. Petra u K. Novom upriličen je već tradicionalni 

peti svečani koncert glazbenih sastava mladih koji pjevaju u župama donjih Kaštela. Koncert 

je bio predviđen i kao završetak dvodnevne duhovne obnove koju je vodio pater Branko Zebić 

a koja je bila namjenjena za krizmanike. Oduševljenje, radosti, pjesma nastavljene su i po 

završetku koncerta.    

Ovo je već peta godina kako članovi udruge koja već deset godina djeluje u Kaštelima 

uz svesrdnu pomoć grada Kaštela obilježavaju blagdan svoga zaštitnika blaženog Ivana 

Merza,  te se pripremaju za cijelovečernju humanitarnu „Večer za dušu i tilo", večer duhovne i 

dalmatinske pjesme koja će se održati 13. srpnja na Brcu u Kaštel Novom. 
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Požega-Stražeman, 10. svibnja 2008. 

Biskup Škvorčević predvodio proslavu blagdana bl. Ivana Merza  

 
U Stražemanu, župi nedaleko od Požege, 10. svibnja proslavljen je blagdan bl. Ivana 

Merza. Poznato je da je župnik ove župe Josip Devčić bio stavljen pod istragu što je 1981. 

godine u crkvi izradio mozaik s likovima bl. Alojzija Stepinca i bl. Ivana Merza, te je mozaik 

po nalogu tadašnjih komunističkih vlasti bio otklonjen premazom boje a s demokratskim 

promjenama devedesetih godina ponovno otkriven.  Mozaike je bio izradio nedavno preminuli 

akademski kipar Ante Starčević. Župa Stražeman posebno štuje oba hrvatska blaženika, bl. 

Stepinca i bl. Merza, te njihove blagdane svečano slavi. Euharistijsko slavlje i ove godine 

predvodio je požeški biskup dr. Antun Škvorčević uz koncelebraciju svećenika Kaptolačkog 

dekanata, među kojima je bio i generalni vikar msgr. Josip Klarić. U svom pozdravu župnik 

Devčić spomenuo se skrivenog i ponovno otkrivenog lika bl. Ivana Merza. U homiliji biskup 

Škvorčević je predstavio lik mladog Ivana Merza, te je rekao vjernicima, posebno mladima 

kako je svatko od njih slika Božja i kako ta slika ne smije biti skrivena nego otkrivena u svijetu 

kroz njihovo svjedočanstvo Isusa Krista, to Svjetlo svijeta, u snazi njegova Duha. Istaknuo je 

da Hrvatska može biti zemlja svjetla upravo po njihovu snažnom opredjeljenju za Isusa Krista 

u svakodnevnom životu.Tijekom mise biskup je podijelio sakrament potvrde mladima 

stražemanske župe. 

Blagdan bl. Ivana Merza svečano je proslavljen i u blaženikovoj župi u Slatini, koja se 

još uvijek okuplja u privremenim prostorijama gradske dvorane te se nada tijekom ove godine 

započeti s izgradnjom crkve u čast našeg blaženika.Na slikama: unutrašnjost stražemanske 

župne crkve s mozaicima. U crno bijeloj tehnici povećani mozaik s hrvatskim blaženicima i 

svecima, bl. Stepincem i bl. Merzom nakon što su njihovi likovi ponovno otkriveni. Bl. Ivan 

Merz vidi se u pozadini s naočalama i u kravati. 

 

 

Slatina, 10. svibnja 2008. 

Proslava zaštitnika prve župe posvećene bl. Ivanu Merzu 

 
U subotu 10. svibnja župa bl. Ivana Merza u Slatini proslavila je blagdan svoga 

zaštitnika u novouređenoj dvorani koja je prenamijenjena za potrebe župe te se u njoj slave 

redovite mise. Svečanu misu predvodio je Vicko Obradović, župnik župe sv. Leopolda 

Mandića iz Virovitice, u koncelebradji s domaćim župnikom 

Ivicom Razumovićem, koji župu vodi tek nepunih 9 mjeseci, 

dekanom Starinskog dekanata mons. Vladimirom Škrinjarićem te 

još petoricom svećenika.  

Predsjedatelj je, povezujući liturgijska čitanja s osobom i 

djelom našega blaženika, rekao kako uzor nije potrebno tražiti u 

svjetovnim stvarima, u naizgled uspješnim ljudima, nego ljudima 

kao što je bi. Ivan Merz, u svecima koji su oko nas ali ih ne 

primjećujemo, te kako je u tom smjeru potrebno odgajati i 

najmlađe. Vjernicima je, također, poticajno poručio da ustraju u 

dolascima na misu te u nastojanjima da župa i bi. Ivan zazive, kako 

u srcima samih župljana tako i cijele Slatine. Zahvaljujući u prvom 

redu Bogu i bl. Ivanu Merzu, te svima koji su na bilo koji način 

sudjelovali u pripremi samog slavlja, župnik Razumović rekao je da nova župa ne znači podjelu 

Slatine i Slatinčana nego da je ona znak duhovnog života i pastoralnih potreba, te je za primjer 

dao suradnju zborova dviju slatinskih župa, zbora župe bl. Ivana Merza i župe sv. Josipa, koji 

su zajedničkim pjevanjem i uveličali samu proslavu. Župa bl. Ivana Merza u Slatini prva je 
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župa u Hrvatskoj koja za zaštitnika ima bl. Ivana, a utemeljena je istoga dana kada je on 

proglašen blaženim tj. 22. lipnja 2003. godine.  

Na slici: glavna crkva župe sv. Josipa u Slatini od koje je zbog pastoralnih potreba dijeljenjem 

nastala nova župa posvećena bl. Ivanu Merzu. Druga slika: kip bl. Ivana Merza izradio vlč. 

Vladimir Škrinjarić, župnik župe sv. Josipa u Slatini gdje se kip i čuva  

Dario Vrbaslija  

 

 

Ljubina-Sarajevo, 10. svibnja 2008. 

Proslava zaštitnika bl. Ivana Merza 

 
Dana, 10. svibnja crkva u Ljubini u Sarajevskoj nadbiskupiji proslavila je svoga patrona 

bl. Ivana Merza, a župa Čemerno svog suzaštitnika. Na početku misnog slavlja desetak 

svećenika, goste iz drugih župa i svoje župljane pozdravio je župnik vlč. Marijan Orkić. Izrazio 

je svoju radost zbog svega urađenog na novoj crkvi kako izvana tako i iznutra. Naglasio je da 

se još više raduje okupljenom Božjem narodu u ovoj novoj crkvi. Misnom slavlju predsjedao 

je vlč. Anto Dominković, župnik u Ilijašu. U propovijedi vlč. Dominković je naglasio da je bl. 

Ivan Merz uzor laicima u današnjoj crkvi, a rođen je u Banjoj Luci i u laičkom staležu živio je 

sveto. Snažno je istaknuo da je bl. Ivan Merz bio štovatelj svete euharistije i svaki dan 

sudjelovao na misi i primao svetu pričest, a bio je veoma odan crkvenoj hijerarhiji. Govoreći 

dalje vlč. Dominković je rekao da su svi pozvani na svetost, a ne samo duhovne osobe. Pozvao 

je roditelje da sa svojom djecom sudjeluju na nedjeljnoj svetoj misi te im tako usađuju u srce 

ljubav prema Bogu koji sve nas ljubi.Na kraju misnog slavlja župnik. vlč. Orkić je zahvalio 

svima nazočnima kako svećenicima tako i nazočnim vjernicima. Toplim riječima zahvalio se 

donatorima koji pomažu izgradnju nove crkve u Ljubini. Bez njih bilo bi nemoguće izgraditi 

ovu crkvu. Zahvalio se iskreno svojim župljanima, a nekima je uručio zahvalnice. Nekoliko 

žena i muškaraca bili su odjeveni u tradicionalne narodne nošnje njihovoga kraja. Njima je 

posebno zahvalio te ih potaknuo da i dalje s ponosom čuvaju svoje kulturno i hrvatsko 

nacionalno blago.Oko crkve je uslijedila procesija sa slikom i moćima bl. Ivana Merza u kojoj 

su svi nazočni sudjelovali. Molile su se litanije bl. Ivana Merza i pjevale pobožne pjesme. Po 

završetku misnog slavlja svi nazočni našli su se za zajedničkim stolom kojeg je priredio župnik 

vlč. Orkić sa svojim župljanima.Nova crkva u Ljubini nalazi se pokraj magistralnog puta 

Sarajevo - Tuzla 15-tak kilometara od Sarajeva. To je područje župe Čemerno koju su potpuno 

porušili srpski ekstremisti, a vjernike protjerali. Ova je crkva smještena u predivnom čistom 

okolišu punom zelenila. S pripremom za gradnju nove crkve započelo se 2003. godine. Iako se 

u crkvi slavi sv. misa, potrebno je još puno rada i sredstava do konačnog završetka.  

 

 

Zagreb, 10. svibnja 2008. 

Štovanje blaženoga Merza širi se po Europi i svijetu 
 

 „Nastojimo ispuniti prvi uvjet da bi jedan blaženik postao svecem, a to je širenje 

štovanja u narodu. Drugi uvjet jest čudo koje Crkva traži za kanonizaciju. Ovom prilikom 

potičem na molitvu za to čudo", u izjavi za Hrvatski katolički radio kazao je o. Božidar Nagy, 

postulator kauze Ivana Merza koji je predvodio svečano misno slavlje jutros u zagrebačkoj 

bazilici Presvetog Srca Isusova.  

„Istaknuti laik u svjedočenju Evanđelja", tim je riječima papa Ivan Pavao II. nazvao 

Ivana Merza u zagrebačkoj katedrali 10. rujna 1994. god., prvoga dana svoga pohoda Hrvatskoj. 

Postupak za proglašenje Ivana Merza blaženim i svetim započeo je u Zagrebu još 1958.god, a 

tridesetak godina kasnije nastavlja se u Rimu pri vatikanskoj Kongregaciji za kauze svetaca. 
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Rođen 1896. u Banjaluci ovaj je mladi blaženik umro na današnji dan, u 32. godini života. 

Mnogi mu se vjernici godinama mole za zagovor i postoji preko 600 zapisanih uslišanja po 

njegovom zagovoru. No, objašnjava o. Nagy, za kanonizaciju je potrebno jedno čudo: „Treba 

biti jedno stvarno veliko čudesno uslišanje. Obično je to čudesno ozdravljenje koje se 

medicinski i znanstveno ne može protumačiti. To čudo trebamo izmoliti, to je važno za njegovu 

kanonizaciju. Kao postulator vas molim da molite na tu nakanu, i preporučite to i drugima . 

"Štovanje blaženog Merza širi se i po Europi i svijetu. Nedavno je osnovana i 

vicepostulatura na Filipinima. Poznaju ga i mole mu se vjernici Francuske, Njemačke, Italije, 

Argentine, Amerike. O. Nagy posebno ističe da papa Benedikt XVI. štuje našega blaženika, 

„čak mu se i moli, dva puta je rekao biskupu Komarici da se moli Ivanu Merzu, jer poznaje 

njegov životopis, a prošle ga je godine uvrstio među 18 svetaca Katoličke crkve – uzora za 

štovanje Euharistije". Ivan Merz tako se našao u izabranom društvu sa sv. Augustinom, 

Benediktom, sv. Franjom, Katarinom Sijenskom, Tomom Akvinskim i drugima, rekao je o. 

Nagy.  

„Postoji i već nekoliko udruga koje nose ime Ivana Merza", naglasio je o. Božidar Nagy 

i nastavio kako je u Banjoj Luci odmah nakon beatifikacije ustanovljena prva takva udruga koja 

se bavi promicanjem duhovnog života. U Splitu postoje dvije udruge s imenom bl. Ivana Merza. 

Jedna je za osnovnu i srednju školu, a druga se bavi prikupljanjem sredstava za stipendiranje 

srednjoškolaca i studenata. „Zahvaljujući dobrotvorima imaju 110 stipendista", ističe o. Nagy i 

izražava radost zbog zanimanja za rad ove udruge. U Zagrebu postoje dvije sportske udruge s 

imenom bl. Merza.  

 

 

Karlovac, 11. svibnja 2008. 

Proslava blagdana bl. Ivana Merza 

 
U nedjelju 11. svibnja u novoj dvorani Nacionalnog svetišta sv. Josipa poslije večernje 

sv. mise održana je proslava blagdana bl. Ivana Merza, prvoga hrvatskog laika uzdignutog na 

čast blaženika. Na svečanoj akademiji prikazan je uzorni lik bl. Ivana Merza. Program je izvelo 

tridesetak mladih. Bila su održana ova predavanja: Duhovni život bl. Merza, Bl. Merz i 

socijalno pitanje u teoriji i praksi, BI. Merz zauzeti apostol hrvatske mladeži, Bl. Merz - uzorni 

profesor, Bl. Merz - hrvatski rodoljub. Predavači su bili: Zlata Perković, dr. Berislav Radišić, 

prof. Ivan Štedul, Hrvoje Pajtak, dipl. pravnik i 

Zvonko Perak. Izvedana je bila potom zborna 

recitaciju  »Merz - čovjek Božji«. Dubravka Beljan 

nastupila je sa svojim stihovima o bl. Ivanu Merzu, 

a glazbeni sastav otpjevao je pjesmu »Ivan Merz - 

čovjek svete ljubavi« (riječi Dubravke Beljan, 

skladba prof. Ratko Podvorec). Djevojke su 

otpjevale pjesmu »Tražite najprije kraljevstvo 

Božje«, a djevojčice pjesmu »Oduševljenja nam 

treba«. Sastav »Agape« pjevao je pjesmu »Put 

ljubavi« i »Marijo, svibnja kraljice«. Program je završen hrvatskom himnom. Kroz program je 

vodio Matija Barberić. U izvođenju akademije sudjelovali su članovi iz nekoliko križarskih 

društava mladih koja djeluju u okviru ove župe. Sudionici su s velikom pozornošću i 

zadovoljstvom pratili program, a izvođače su nagradili burnim pljeskom. Sadržaj akademije 

omogućio je da su sudionici bolje upoznali duhovnu veličinu i zasluge bl. Ivana Merza, uzora 

mladeži. 
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Zagreb, 26. svibnja 2008. 

O bl. Ivanu Merzu u časopisu HOO-a „Olimp“ 

 
U magazinu Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) u br. 26. za mjesec ožujak 2008. 

objavljen je u posebnom prilogu „Povijest hrvatskog športa“ članak pod naslovom HRVATSKI 

ORAO na str.  10. i 11.. Autor članka je Ana Popovčić. U članku autorica na objektivan način 

daje prikaz Orlovske organizacije i uloge koju je bl. Ivan Merz imao u njoj. Članak je popraćen 

s nekoliko sugestivnih ilustracija, a među njima se posebno ističu fotografije dr. Ivana 

Protulipca i bl. Ivana Merza. Ovaj je članak još jedan dokaz kako život i djelovanje bl. Ivana 

Merza ima svoju vrijednost u Hrvatskoj i izvan vjersko-crkvenog prostora i to na sportsko-

odgojnom području. 

 

 

Rijeka, 27. svibnja 2008. 

Prva katedrala u Hrvatskoj postavila vitraj bl. Ivana Merza 

 
Prva katedrala u Hrvatskoj koja je postavila vitraj bl. Ivana 

Merza jest riječka katedrala. Vitraj je postavljen s lijeve strane 

glavnog oltara u kapeli Presv. Sakramenta. Izradio ga je akademski 

kipar Zvonko Kamenar 2006. g. kada je i postavljen. Inicijativu za 

izbor bl. Ivana Merza kao velikog štovatelja Euharistije da bude 

predstavljen na vitraju u kapeli Presv. Sakramenta dao je mons. 

Ivoslav Linić, rektor katedrale.  

Ovo je još jedna javna potvrda da je bl. Ivan Merz uzor 

štovanja Euharistije kao što mu je to i Papa Benedikt XVI. priznao 

u svojoj pobudnici Sacramentum Caritatis uvrstivši ga među 18 

najvećih svetaca Katoličke Crkve i predstavivši ga zajedno s njima 

kao uzor euharistijske pobožnosti.  

 

 

Banja Luka, 12. lipnja 2008. 

Najava proslave pete obljetnice proglašenja blaženim Ivana Merza 

 
U povodu pete obljetnice proglašenja blaženim Ivana Merza u Banjoj Luci se organizira 

dvodnevna proslava u subotu i nedjelju, 21. i 22. lipnja 2008. godine.   

U subotu, 21.6. predviđen je u poslijepodnevnim satima ovaj program: u 14 sati – 

blagoslov i otvaranje Caritasovog socijalnog centra - Doma za starije osobe –na Petrićevcu na 

mjestu gdje se bila održala svečanost beatifikacije bl. Ivana Merza. 15.00 – 16.30 sati – 

Donatorski ručak za obnovu porušene crkve na Petrićevcu. Ručak će se održati uz temelje 

porušene crkve . Od 17.00 – 19.00 sati– Internetska video-konferencija iz dvorane 

Biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci.  U 19.00 sati – Svečani koncert u banjalučkoj 

katedrali.  U 20.00 sati – Prijem za uzvanike u Biskupskom ordinarijatu. Pozvani su svi 

dužnosnici Države, Entiteta, županija (kantona), te veći broj poslovnih ljudi i predstavnici 

institucija iz Bosne i Hercegovine, kao i Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, predstavnici 

županija i tvrtki iz RH, te drugi naši dobročinitelji. U nedjelju, 22. lipnja, pored temelja 

porušene crkve slavit će se svečano misno bogoslužje s početkom u 10.30 sati i obaviti 

blagoslov gradnje nove župne crkve. Misno slavlje, blagoslov gradilišta kao i  blagoslov 

Caritasovog centra predvodit će apostolski nuncij u BiH nadbiskup mons. Alessandro 

D'Errico. Slavlju sv. mise će prethoditi – u 9.30 sati  otvaranje prigodne izložbe fotografija sa 

svečanosti beatifikacije  bl. Ivana Merza, a u 10.00 sati prigodni umjetnički program o liku 
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Sluge Božjega Pape Ivana Pavla II. Poslije svete mise predviđen je prigodni glazbeni program. 

Pozvani su svi sadašnji i nekadašnji župljani župa banjolučkog kraja, osobito župe Petrićevac, 

a očekuje se dolazak vjernika i iz drugih krajeva Banjolučke biskupije i okolnih (nad)biskupija. 

 

 

Rim, 18. lipnja 2008. 

Papa Benedikt XVI. podsjetio na 5. obljetnicu beatifikacije Ivana Merza 

 
U srijedu, 18. VI. 2008. na generalnoj audijenciji Sveti Otac uputio je POZDRAV 

HRVATSKIM HODOČASNICIMA NA HRVATSKOM JEZIKU u kojem je spomenuo peti 

obljetnicu beatifikacije Ivana Merza i potaknuo je vjernike da slijede njegov primjer vjere i 

pobožnosti. Evo Papinih riječi: „Poseban pozdrav upućujem hrvatskim hodočasnicima, a 

osobito vjernicima župe Svetoga Ivana Apostola iz Zagreba. O skoroj petoj obljetnici 

proglašenja Ivana Merza blaženim, potičem vas da i vi svoju vjeru svakodnevno potvrđujete 

pobožnošću i djelima ljubavi. Hvaljen Isus i Marija!“ 

 

 

22. lipnja 2008. 

Telegram pape Benedikta XVI. za 5. obljetnicu beatifikacije Ivana Merza 

 
Za proslavu pete obljetnice beatifikacije bl. Ivana Merza koja se održala u Banjoj Luci 

22. lipnja 2008. g. Sveti Otac Benedikt XVI. uputio je pozdravni telegram preko svoga 

državnog tajnika Kardinala Tarcisia Bertonea. Telegram je upućen na banjalučkog biskupa 

Franju Komaricu a pročitan je na početku svečane svete mise na Petrićevcu koju je predvodio 

papinski Apostolski nuncij Alessandro D'Errico.  U telegramu Sveti Otac izražava živu želju 

da lik bl. Ivana Merza i njegov život „trajno nadahnjuju  svekoliki kršćanski puk.“ Telegram u 

cijelosti glasi: „U povodu obilježavanja pete obljetnice proglašenja Ivana Merza blaženim, 

Sveti Otac Benedikt XVI. upućuje vam svoju iskrenu čestitku, spominjući se ovoga dragog 

svjedoka žarke ljubavi za Krista, autentičnog uzora kršćanskih kreposti te zauzetog 

promicatelja evanđeoskih vrednota.  Njegova svetost od srca želi da njegov lik i život 

trajno nadahnjuju svekoliki kršćanski puk, a na poseban način mlade laike, da vođeni 

oduševljenjem za Boga i odgovornošću za društvo svoju vjeru uvijek potvrđuju djelima. 

Utječući se zagovoru Blaženika, Petrov Nasljednik rado udjeljuje zamoljeni apostolski 

blagoslov vama, sudionicima ove značajne proslave, te svima koji će velikodušno 

pridonijeti i pomoći obnovi ove mjesne Crkve.“ 

 

 

Banja Luka, 22. lipnja 2008. 

Svečano proslavljena peta obljetnica beatifikacije bl. Ivana Merza 

 
Peta obljetnica proglašenja blaženim Ivana Merza svečano je proslavljena u Banjoj Luci 

u nedjelju 22. lipnja 2008., na onaj isti dan kad je Papa Ivan Pavao II. prije pet todina,  22. lipnja 

2003. pohodio Banja Luku i uzdigao na oltar kao blaženika rođenog banjalučanina Ivana Merza. 

Svečano misno slavlje na temeljima srušene župne crkve na Petrićevcu predvodio je izaslanik 

Svetoga Oca, apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini nadbiskup Alessandro D'Errico uz 

suslavlje mjesnog biskupa mons. Franje Komarice te dvadesetak svećenika.  

Među svećenicima koncelebrantima bio je također su-domaćin slavlja, franjevački 

provincijal Bosne Srebrene fra Mijo Džolan, župnik i gvardijan na Petričevcu fra Ivo Orlovac, 

tajnik Nuncijature mons. Waldemar Stanislav Sommertag, generalni tajnik Biskupske 

konferencije mons. Ivo Tomašević, postulator kauze bl. Ivana Merza p. Božidar Nagy te 
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izaslanik biskupa iz njemačke biskupije Essen župnik Toksdorf. Sudjelovalo je više stotina 

vjernika među kojima su bili i dopredsjednik RS Davor Čordaš, generalni konzul RH u 

Banjaluci g. Miroslav Buličić te župan Osječko-baranjske županije Krešimir Bubalo koji je na 

kraju Mise darovao financijsku pomoć za izgradnju nove crkve.  

Na početku Mise pročitan je brzojav pape Benedikta XVI. koji je potpisao državni tajnik 

kardinal Tarcisio Bertone, a koji glasi:  

„U povodu obilježavanja pete obljetnice 

proglašenja Ivana Merza blaženim, Sveti Otac Benedikt 

XVI. upućuje vam svoju iskrenu čestitku. Spominjući se 

ovog dragog svjedoka žarke ljubavi za Krista, 

autentičnog uzora kršćanskih kreposti, te zauzetog 

promicatelja evanđeoskih vrednota, njegova svetost od 

srca želi da njegov lik i život trajno nadahnjuju svekoliki 

kršćanski puk, a na poseban način mlade laike, da 

vođeni oduševljenjem za Boga i odgovornošću za 

društvo svoju vjeru uvijek potvrđuju djelima. Utječući 

se zagovoru Blaženika, Petrov Nasljednik rado udjeljuje zamoljeni apostolski blagoslov vama, 

sudionicima ove značajne proslave te svima koji će velikodušno pridonijeti i pomoći obnovi 

ove mjesne Crkve".  

Doborodošlicu i pozdrav svim nazočnima uputio je biskup Komarica podsjetivši na 

riječi kojima je točno prije pet godina na istom mjestu pozdravio velikog glasnika mira: 'Dobro 

nam došli, Petre naših dana, Vrhovni pastiru Opće Crkve, Božji proroče našeg vremena, najveći 

mirotvorče suvremenog svijeta, neumorni branitelju Božje časti i ljudskoga dostojanstva, Ivane 

Pavle Veliki! Dobro si učinio, što si došao!' Tim riječima sam prije pet godina na ovom, za nas 

povijesnom mjestu, na današnji dan pozdravio našeg najvećeg prijatelja i dobročinitelja. Njegov 

zagovor iz neba smo već mnogo puta osjetili. I jučerašnja događanja ovdje na Petrićevcu i u 

Biskupiji jesu plod zagovora našeg velikog blaženika Ivana Merza i našeg nezaboravnog pape 

sluge Božjeg Ivana Pavla II.", kazao je biskup Komarica zahvalivši posebno nunciju D'Erricu 

za veliku brigu i bratsku ljubav koju u ime sadašnjeg Svetog Oca Benedikta XVI. iskazuje 

prema Banjalučkoj biskupiji i njemu osobno. „Prenesite Svetom Ocu da se i dalje trudimo u 

izvršavanju duha Kristova Evanđelja i njegovih očinskih naputaka", poručio je biskup 

Komarica zahvaljujući svima koji si iz bliza i daleka došli na današnju svečanost u povodu pete 

obljetnice proglašenja blaženim našeg Banjalučanina Ivana Merza kojeg je Papa dao „kao 

svjedoka Kristova" i zaštitnika ali istodobno i suputnika na putu i kao uzor mladeži i primjer 

vjernicima svjetovnjacima.  

U prigodnoj propovijedi nuncij D'Errico je kazao kako je kao 22. lipnja prije pet godina 

kao apostolski nuncij u Pakistanu tijekom Svete mise, koju je slavio u jednoj župi nedaleko 

Islamabada, molio za sretan ishod papinskoga pohoda Banjoj Luci i pozvao tamošnju zajednicu 

vjernika da učini jednako. „Danas - na odstojanju od 5 godina od onoga povijesnog dana - 

zahvaljujem Bogu koju mi daje da mogu predsjedati ovom Euharistijskom slavlju i zajedno s 

vama ponovno zaviriti u bogatu poruku koju je Ivan Pavao II. ostavio u Banja Luci i za 

Zemlju...U ovoj svetoj Misi - iako u granicama kratkoće koje se nameću za propovjednički 

nastup - želio bih vam za razmišljanje naznačiti nekoliko točaka iz poruke Ivana Pavla II. u 

Banja Luci koje smatram posebno aktualnima za naše stanje i za dobro Zemlje. Prije svega, 

želio bih dodati svoje osobno osvjedočenje o onome što su mnogi od vas imali mogućnost 

osjetiti izravno prije pet godina. To jest: Ivan Pavao II. bio je osoba koja je dobro poznavala 

probleme ovoga područja i duboko voljela ove narode. On je na primjeran način objedinjavao 

slavensku osjetljivost svoga poljskog podrijetla s odgovornošću Vrhovnoga pastira Katoličke 

crkve.Kad sam bio na službi u Rimu (do 1992.) i kad sam bio u Poljskoj (do 1998.), čuo sam 

ga mnogo puta kako izriče svoju ogorčenost i svoju zabrinutost za ono što se događalo ovdje, 

u slavenskoj zemlji, na kraju dvadesetoga stoljeća, usred Europe. Stoga se nije ustručavao 

neprekidno podizati svoj glas, da bi privukao pozornost svijeta i odgovornih u Međunarodnoj 
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zajednici. Zbog toga razloga smatrao je svojom obvezom aktivirati najbolja sredstva vatikanske 

diplomacije da bi Papin glas imao očekivani odjek. I kao što dobro znadete, trudio se osobno 

slijediti intervencije katoličkih karitativnih organizama kako bi se duhovna blizina pretvorila 

također u pothvate i konkretne čine solidarnosti. Tako se nisam začudio kad sam ga 22. lipnja 

2003. čuo uzviknuti vama i cijelom svijetu: 'Zemljo Bosno i Hercegovino, Papa te nosi u srcu, 

i želi ti dane napretka i mira.', istaknuo je nuncij D'Errico podsjetivši potom da je papa Ivan 

Pavao II. tom prigodom naglasio potrebu ponovne 

izgradnje čovjeka iznutra jer će teka tada biti 

'moguće obnoviti društveno tkivo i uspostaviti 

ljudske odnose otvorene suradnji među živim 

snagama Zemlje'.  

„Ukratko, kako reče Papa za vrijeme 

ceremonije oproštaja u Zračnoj luci, kao sintezu 

svoje poruke i kao oporuku za Zemlju, 'oprost, 

pomirenje, bratstvo: to su solidni temelji društva 

dostojnoga čovjeka i ugodna Bogu'. Osobno sam, na 

odstojanju od pet godina, uvjeren da ova poruka 

ostaje živa i aktualna: posebice danas, kad se raspravlja o delikatnim pitanjima za budući ustroj 

Zemlje, u kontekstu toliko željene europske integracije. Težak posao za privesti dovršenju jest 

izgraditi pravedan mir: mir koji će odgovoriti očekivanjima i nadama pojedinaca i 

konstitutivnih naroda, i omogućiti da se konačno živi u punom društvenom skladu. Stoga, 

danas, kao i 2003. godine, Papin apel da se 'ponovno izgraditi čovjeka iznutra' još odzvanja za 

nas u svojoj hitnosti i svojoj aktualnosti", rekao je nuncij D'Errico istaknuvši potom da je Papa 

u blaženom Ivanu Merzu naznačio konkretan model života i djelovanja naročito za mlade te 

uputio energičan apel: „Budućnost ovih krajeva ovisi također o vama. Ne tražite drugdje 

lagodniji život, ne bježite od svojih odgovornosti očekujući da drugi riješe probleme" .  

Nakon homilije uslijedio je obred blagoslova gradilišta nove župne i samostanske crkve 

sv. Ante Padovanskog. Pošto je provincijal Džolan pročitao povelju, koju su potpisali i nuncj 

D'Errico i župnik i gvardijan Orlovac, pohranili su je u kamen temeljac nove crkve koji je prije 

pet godina blagoslovio papa Ivan Pavao II. Potom je nuncij D'Errico blagoslovio temelje 

srušene crkve na kojima će biti podignuta nova prema projektu ing. Ivan Strausa. Riječi zahvale 

svima, a osobito biskupu Komarici i nunciju D'Erricu te drugim predstavnicima, izrekao je 

provincijal Džolan: „Mi smo započeli obnovu crkve. Imajući u vidu uključenost mnogih i 

veličinu projekta, mogli bismo ga proglasiti nelogičnim i nerazumnim jer će ova crkva crkva 

biti među prvima po estetici, arhitekturi, ljepoti i veličini. Kao takva nikako ne odgovara stanju 

naroda koji će se u njoj okupljati. Ako hoćemo da ona dobije novu logiku, moramo prepoznati 

logiku malih brojeva, logiku vrijednosti jednoga čovjeka pa čak i najveće vrijednosti onoga koji 

je na rubu svega - onog najmanjeg na kojem propada ili prolazi naše kršćanstvo, ljudstvo i 

hrvatstvo. Stoga me raduje da se jučer ovdje mogao otvoriti jedan dom za stare ljude koji je 

divni znak koliko smo u svojoj tragediji naučili cijeniti malog čovjeka. Ako budemo širili tu 

logiku na ovim prostorima Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, budite sigurni da će nas 

Bog blagosloviti. Radi toga ova crkva ima ulogu da nas hrabri da dokidamo raskorak između 

njezine ljepote i veličine i stanja našeg naroda ovdje te da nas inspirira i, ako budemo kukavice, 

i optuži" kazao je provincijal Džolan.  

Nazočnima se obratio i postulator za kanonizaciji blaženog Ivana Merza p. Božidar 

Nagy koji je podsjetio da je prošle godine papa Benedikt XVI. u svojoj apostolskoj pobudnici 

„Sacramentum Caritatis bl. Ivana Merza uvrstio među 18 velikih izabranih svetaca kao uzor 

štovanja Euharistije. Istaknuvši kako predstoji rad i priprema kanonizacije bl. Ivana Merza, p. 

Nagy je kazao kako je za proglašenje svetim potrebno njegovo štovanje u narodu te čudesno 

uslišanje po njegovu zagovoru.  
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Lijepim sviranjem i pjevanjem Misno slavlje uveličao je taburaški orkestar i zbor iz 

zagrebačke župe svetih anđela u Savskom Gaju pod ravnanjem prof. Ljudevita Adameka a na 

čelu sa župnikom vlč. Ivanom Topolnjakom. 

Apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini nadbiskupo Alessandro D'Errico uputio je 

prigodnu homiliju tijekom svečanog Euharistijskog slavlja na Petričevcu u Banjoj Luci, 22. 

lipnja u povodu pete obljetnice proglašenja blaženim Ivana Merza u Banjoj Luci. Homiliju 

prenosimo u cijelosti: Kao što znadete, prije pet godina, u lipnju 2003. godine, bio sam 

apostolski nuncij u Pakistanu. Polovicom lipnja jedan prijatelj veleposlanik pozvao me je da 

dođem kod njega u nedjelju 22. lipnja radi sudjelovanja posredstvom TV-a na Papinoj Misi u 

Banja Luci. Nažalost, nisam mogao prihvatiti poziv zbog pastoralnih obveza koje sam bio 

unaprijed preuzeo. Istini za volju, osjećao sam se loše jer sam osobno znao za osobitu naklonost 

Ivana Pavla II. prema ovoj zemlji.  

Te nedjelje 22. lipnja, za vrijeme svete Mise koju sam slavio u jednoj župi nedaleko 

Islamabada, molio sam za sretan ishod papinskoga pohoda, i pozvao sam onu zajednicu da učini 

jednako. Zatim, dok sam se vraćao kući, dogodilo mi se prosvjetljenje: „Ma - rekao sam sebi - 

postoje četiri sata razlike! Možda uspijem vidjeti barem završetak Mise." I tako je bilo. Uključio 

sam televizor kad se bilo kod dijeljenja svete Pričesti. Pobožno sam saslušao riječi Svetog Oca 

za Angelus. I ja sam napravio znak križa na njegov blagoslov. Osjetio sam duboku unutrašnju 

radost vidjevši toliko sudjelovanje i toliku radost. Ni izdaleka nisam mogao ni zamisliti da će, 

dvije godine kasnije, sveti otac Benedikt XVI. od mene tražiti da budem njegov vlastiti 

predstavnik u Bosni i Hercegovini.  

Danas - na odstojanju od 5 godina od onoga 

povijesnog dana - zahvaljujem Bogu koju mi daje 

da mogu predsjedati ovom Euharistijskom slavlju i 

zajedno s vama ponovno zaviriti u bogatu poruku 

koju je Ivan Pavao II. ostavio u Banja Luci i za 

Zemlju. 

Moja draga braćo i sestre, proteklih dana 

sam dugo razmišljao o važnosti onoga papinskog 

pohoda. U ovoj svetoj Misi - iako u granicama 

kratkoće koje se nameću za propovjednički nastup 

- želio bih vam za razmišljanje naznačiti nekoliko 

točaka iz poruke Ivana Pavla II. u Banja Luci koje 

smatram posebno aktualnima za naše stanje i za dobro Zemlje. 

1. Prije svega, želio bih dodati svoje osobno osvjedočenje o onome što su mnogi od vas 

imali mogućnost osjetiti izravno prije pet godina. To jest: Ivan Pavao II. bio je osoba koja je 

dobro poznavala probleme ovoga područja i duboko voljela ove narode. On je na primjeran 

način objedinjavao slavensku osjetljivost svoga poljskog podrijetla s odgovornošću Vrhovnoga 

pastira Katoličke crkve. 

Kad sam bio na službi u Rimu (do 1992.) i kad sam bio u Poljskoj (do 1998.), čuo sam 

ga mnogo puta kako izriče svoju ogorčenost i svoju zabrinutost za ono što se događalo ovdje, 

u slavenskoj zemlji, na kraju dvadesetoga stoljeća, usred Europe. Stoga se nije ustručavao 

neprekidno podizati svoj glas, da bi privukao pozornost svijeta i odgovornih u Međunarodnoj 

zajednici. Zbog toga razloga smatrao je svojom obvezom aktivirati najbolja sredstva vatikanske 

diplomacije da bi Papin glas imao očekivani odjek. I kao što dobro znadete, trudio se osobno 

slijediti intervencije katoličkih karitativnih organizama kako bi se duhovna blizina pretvorila 

također u pothvate i konkretne čine solidarnosti. Tako se nisam začudio kad sam ga 22. lipnja 

2003. čuo uzviknuti vama i cijelom svijetu: „Zemljo Bosno i Hercegovino, Papa te nosi u srcu, 

i želi ti dane napretka i mira."  

Pamtite li što je dodao? „Poznajem dugo iskušenje koje ste živjeli, težinu patnje koja 

svakodnevno prati vaš život, napast obeshrabrenja i rezignacije koja vas vreba" (Zračna luka). 

„Vaša domovina i vaša Crkva su proživjele teške trenutke, i sada treba raditi da se opet pokrene 
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život potpuno na svakoj razini"; treba „umnožiti inicijative da se Bosna i Hercegovina vrati biti 

zemlja pomirenja, susreta i mira" (Propovijed, 5). 

2. Drugi element razmišljanja. Ova „napast obeshrabrenja i rezignacije" duboko je 

zabrinjavala Svetog oca: kao i još više od godina rata. Ali kao velik duhovni leader kakav je 

bio, u razmišljanju i molitvi u njemu su sazrela neka čvrsta uvjerenja koja je predstavio također 

ovdje u vidu toliko željene moralne i društvene obnove Bosne i Hercegovine. „Potrebno je - 

rekao je ovdje... a njegova riječ odzvanja kao vibrirajuća i suvremena i danas - ponovno 

izgraditi čovjeka iznutra... U dubini srca... treba se dogoditi promjena, zahvaljujući kojoj će biti 

moguće obnoviti društveno tkivo i uspostaviti ljudske odnose otvorene suradnji među živim 

snagama Zemlje (Zračna luka).  

Što je želio reći Ivan Pavao II.? Što znači ovo „ponovno izgraditi čovjeka iznutra"? Hoće 

reći da neće biti prave i autentične obnove Zemlje ako se prepusti vodstvu ljudskih (svjetskih) 

kriterija, a ne kriterija Božjih. Čovjekove kriterije previše često vidimo oko sebe: to su kriteriji 

osvete i interesa. Ali to nisu putovi Boga, koji je Ljubav, i poziva nas da činimo kao On, u duhu 

ljubavi prema svima... usprkos svemu. Ovo „ponovno izgraditi čovjeka iznutra" prema Božjim 

kriterijima, zahtijeva da „se pročisti memorija" i da se ostave po strani sumnje i predrasude. 

Zahtijeva da se ponudi oprost i da se primi oprost. Traži da se više naglasi ono što je zajedničko 

negoli ono što razdvaja. I da se radi - s povjerenjem i obnovljenom nadom - za pozitivan i 

konstruktivan dijalog, sa svim osobama dobre volje. Ukratko, kako reče Papa za vrijeme 

ceremonije oproštaja u Zračnoj luci, kao sintezu svoje poruke i kao oporuku za Zemlju, „oprost, 

pomirenje, bratstvo: to su solidni temelji društva dostojnoga čovjeka i ugodna Bogu".  

Osobno sam, na odstojanju od pet godina, uvjeren da ova poruka ostaje živa i aktualna: 

posebice danas, kad se raspravlja o delikatnim pitanjima za budući ustroj Zemlje, u kontekstu 

toliko željene europske integracije. Težak posao za privesti dovršenju jest izgraditi pravedan 

mir: mir koji će odgovoriti očekivanjima i nadama pojedinaca i konstitutivnih naroda, i 

omogućiti da se konačno živi u punom društvenom skladu. Stoga, danas, kao i 2003. godine, 

Papin apel da se „ponovno izgraditi čovjeka iznutra" još odzvanja za nas u svojoj hitnosti i 

svojoj aktualnosti.  

3. Dopustite mi dodati završno razmišljanje. Ivan Pavao II. Nije samo vidio u promjeni 

srca bitan uvjet za obnovu Zemlje. Kao logična posljedica toga, bio je uvjeren u jedan drugi 

element jednako važan, kojega je također naznačio ovdje u Banja Luci. To jest: ova promjena 

srca tiče se svih, bez razlike; i svi se trebaju osjećati pozvani izvršiti vlastiti dio, s odgovornošću 

i - ako je potrebno - uza žrtvu, iako u različitosti uloga i društvenih odgovornosti. Moguće je 

onda razumjeti zašto je već od svoga dolaska u zračnu luku, i potom ovdje za vrijeme svete 

Mise - kada je u blaženom Ivanu Merzu naznačio konkretan model života i djelovanja naročito 

za mlade, vama uputio energičan apel. 

Što je rekao točno? „Budućnost ovih krajeva ovisi također o vama. Ne tražite drugdje 

lagodniji život, ne bježite od svojih odgovornosti očekujući da drugi riješe probleme" 

(Propovijed, 5). „Vi sami budite prvi graditelji svoje budućnosti... Sigurno je da oporavak nije 

lak. Zahtijeva žrtvu i upornost, zahtijeva umijeće sijanja i strpljivost čekanja" (Zračna luka). 

„Neka evanđelje bude veliki kriterij koji vodi vaša usmjerenja i vaše izbore" (Propovijed, 5). 

Jasno mi je da su Papine riječi mogle i da mogu pomalo zbuniti. Sigurno - kako se često 

kaže - treba imati u vidu delikatnu društvenu i političku situaciju, i na poseban način poteškoću 

da se nađe posao što tjera mnoge da na drugom mjestu traže bolju budućnost. No osobno nimalo 

ne sumnjam da su one riječi i onaj apel proizašli iz njegove velike ljubavi prema ovoj zemlji i 

ovim narodima i iz njegove brige za budućnost Zemlje. Kao Otac, on je htio prijazno pozvati 

na još veću zauzetost; a kao Pastir htio je naznačiti u Evanđelju i Božjim kriterijima uporište 

radi sučeljavanja s poteškoćama, posebice za one koji imaju ulogu vodstva za ove narode.  

Moja draga braćo i sestre, moja je želja - koju pratim živom molitvom - da iz slavljâ, 

koja su tako svečano označila petu obljetnicu pohoda Ivana Pavla II. Banja Luci, proizađe još 

veće produbljenje poruke, koju je on ostavio ovdje, i još veća raspoloživost da se u dubinu čita 

znakove koje ruka Božja piše danas za Crkvu i za Zemlju.  
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Po zagovoru Marije Majke Crkve, svetoga Bonaventure nebeskoga zaštitnika Banja 

Luke, i blaženog Ivana Merza, izabranoga najmilijega sina ove zemlje, molim puninu 

blagoslova i milosti za ovu biskupiju, za Zemlju i za Crkvu Božju koja je u Bosni i Hercegovini. 

Amen. 

 

 

Banja Luka, 25. lipnja 2008. 

Plakat za 5. obljetnicu beatifikacije Ivana Merza 

 
Odbor za obilježavanje i proslavu Pete obljetnice proglašenja blaženim Ivana Merza u 

BiH izdao je prigodan plakat koji podsjeća na taj veličanstveni događaj, a daje i poticaj za 

budućnost. Lik Pape Ivana Pavla II. i bl. Ivana Merza na plakatu podsjećaju na dva velika Božja 

čovjeka - mirotvorca i na događaj beatifikacije. Evanđeosko geslo beatifikacije i Papina pohoda 

"Blaženi čista srca" od prije pet godina i sada ponovno stavljeno na plakat,  podsjeća nas na lik 

i poruku bl. Ivana Merza koji trebaju biti "program života i djelovanja i za današnju mladež" 

kako je to Sveti Otac Ivan Pavao II. posebno naglasio u svojoj propovijedi na Beatifikaciji. A 

Papine riječi iz njegova govora u Banjoj Luci 22. lipnja 2003. "Budite graditelji svoje 

budućnosti" programski usmjeravaju pozornost na sadašnju situaciju naroda Bosne i 

Hercegovine koji se ohrabruju da svoju budućnost uzmu u svoje ruke i izgrađuju ono što je 

nedavni rat porušio. U tome smislu dva velika sveta Božja čovjeka, budući Blaženik Ivan Pavao 

II. i po njemu proglašeni bl. Ivan Merz, imaju što reći i  daju poticaja i ohrabrenja za bolju 

budućnost. 

  

 

Župa Motike kraj Banja Luke, 26. lipnja 2008. 

Muzej bl. Ivana Merza 

 
U župi Motike kraj Banja Luke mjesni župnik fra Božidar Blažević, veliki štovatelj bl. 

Ivana Merza,  prikupio je muzejsku zbirku posvećenu našemu Blaženiku. Tako se u muzeju 

mogu vidjeti razne publikacije koje su objavljene o bl. Ivanu posljednjih 

godina, dokumenti o njegovom procesu za proglašenje blaženim i drugo. 

No posebno vrijedni izlošci jesu oni koji su povezani s beatifikacijom bl. 

Ivana. Tako možemo vidjeti ručnik koji je Papa upotrebljavao prigodom 

svoga boravka na Petrićevcu,  zatim svijećnjak i stalak koji je stajao na 

papinskom oltaru za vrijeme beatifikacije, bijeli oltarnik kojim je bio 

prekriven oltar za vrijeme mise beatifikacije i dr. Sam papinski oltar koji je 

za beatifikaciju bio posebno izrađen, danas se nalazi u župnoj crkvi u 

Okučanima koju je gradio fra B. Blažević za vrijeme svoje župničke službe 

u toj župi. Za izradu ovoga papinskog oltara posebno je zaslužan fra B. 

Blažević kojemu su svojim darovima pomogli brojni hrvatski dobrotvori iz 

Australije. Kada se bude izgradila  porušena crkva na Petrićevcu u Banjoj 

Luci, gdje se prije pet godina odvila beatifikacija bl. Ivana Merza, predviđeno je da se ova 

Blaženikova muzejska zbirka preseli na Petrićevac da bude što dostupnija javnosti. 

 

 

Split-Solin, 1. srpnja 2008. 

Udruga Ivan Merz rekorder po broju stipendija 

 
Humanitarna Udruga „Blaženi Ivan Merz“ iz Splita pri kraju je podjele 110 stipendija 

za akademsku godinu 2007/8. te intenzivno prikuplja sredstva za slijedeću akademsku godinu 
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u kojoj želi pomoći još većem broju potrebnih ovakve potpore. Ova udruga koja nosi ime po 

blaženom Ivanu Merzu, iako je tek u drugoj godini svog djelovanja, uspijeva dijeliti najveći 

broj stipendija u Hrvatskoj pomažući na taj način studentima i srednjoškolcima slabijeg 

imovinskog stanja da uspješno završe svoje školovanje. Natječaj za slijedeću akademsku 

godinu 2008/9. bit će raspisan u listopadu, a zainteresirani se mogu informirati na web stranici 

www.udrugaivanmerz.hr gdje osim uputa vezanih uz stipendije ove udruge mogu pronaći sve 

o državnim i svim drugim stipendijama u Hrvatskoj i šire, ali i saznati više o bl. Ivanu Merzu, 

te još puno vrijednih informacija, nagradnih igara i korisnih sadržaja koje ovu web stranicu čine 

malim duhovnim portalom za mlade. 

 

 

Kaštela-Split, 5. srpnja 2008. 

Udruga mladih bl. Ivan Merz na Krapnju 

 
Već osam godina zaredom Katolička udruga mladih „Bl. Ivan Merz“  iz Kaštela 

organizira jednodnevne rekreakcijsko-edukativne izlete za mlade na otok Krapanj kraj 

Šibenika. Radi što većeg povezivanja mladih ove godine animatori udruge su 25. lipnja poveli 

pedesetoro djece 3. i 4. razreda te 28. lipnja isti broj djece 5. i 6. razreda na otok Krapanj.  

Uz kupanje, koje je djeci bila najomiljenija aktivnost, upriličena su sportska natjecanja 

u nogometu, košarci, odbojci, stolnom tenisu te potezanju konopa na što su pobjednici u svim 

disciplinama nagrađeni sladoledima. U edukativnom djelu održane su radionice po grupama o 

nenasilju, međusobnom praštanju i pomaganju, prijateljstvu, te drugim osobnim i društvenim 

vrednotama. Takve radionice pomažu djeci i mladima da kroz igru što bolje upoznaju sebe i 

svoje zadaće u ovome svijetu. Uz ove jednodnevne izlete, udruga povremeno organizira i 

višednevne duhovne vježbe na istom otoku koje vode suradnici pokreta Kursiljo. Velik odaziv 

djece i mladih koji već dugi niz godina dolaze na ove izlete je još jedan dokaz da ljeto i more, 

osim za razonodu, mogu poslužiti i u odgojno-obrazovnim aktivnostima i radu. 

 

 

Kaštela-Split, 14. srpnja 2008. 

Udruga bl. Ivan Merz organizirala feštu duhovne šansone 

 
U sklopu Kaštelanskog kulturnog ljeta Udruga mladih „Bl. Ivan Merz“ već četvrtu 

godinu organizira bogat duhovno kulturni program pod nazivom „Fešta za dušu i tilo“. U 

nedjelju 13. srpnja na Brcu u Kaštel Novom večer je započela igrokazom „Lice“ kojeg je 

premijerno izvela Udruga „Karol Woytila" iz K. Kambelovca.  

Program su nastavila djeca iz dječjeg zbora „Trišnjice" iz KUD-a „Ante Zaninović". 

Nakon igrokaza i dječje pjesme započeo je program popularne duhovne šansone. Predstavili su 

se vokalno instrumentalni sastavi  „Simbol" i „Ivan Merz" iz K. Novog te „Benedictus" iz K. 

Štafilića. Posebni gosti večeri bili su VIS Dujam iz Splita koji su mnogobrojnoj kaštelanskoj 

publici predstavili svoj nedavno objavljeni nosać zvuka „Bog te ljubi". Nakon duhovne šansone 

uslijedio je zabavni program mladih talenata. Mladi pjesnik Vice Mateta čitao je svoje pjesme 

a Damira Oremuš svoj pripremljeni recital. Predstavilo se i pet sestara Botić te mnogi drugi 

solisti i sastavi. Večer je nastavljena klapskom pjesmom klape Mendula iz Kaštela. Osim 

pjesme, recitacije i igrokaza održane su i mnoge nagradne igre za posjetitelje te lutrija sa 

mnoštvom nagrada. Program koji je trajao više od 4 sata vodio je Mario Žuvela, ravnatelj 

Udruge „Bl. Ivan Merz" koja ove godine u listopadu slavi svoju desetu godišnjicu. Udruga je 

http://www.udrugaivanmerz.hr/
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od prošlogodišnje „Fešte za dušu i tilo" prikupila i humanitarno donirala gotovo 30 tisuća kuna. 

Za godišnjicu priprema se izdavanje dvobroja lista 

„Krug" u kojem već niz godina donosi mnoštvo 

zanimljivih tekstova različitih područja života i 

duhovnosti. Također povodom proslave svoje 

godišnjice sa svoja tri vokalno instrumentalna sastava 

mladih koji pjevaju u župi priprema zajednički nosač 

zvuka sa svim duhovnim pjesmama nastalim u 

proteklih nekoliko godina. Ova večer popularne 

duhovne šansone, igrokaza, dječje i dalmatinske 

klapske pjesme, večer mladih talenata, nagradnih igara 

i domaćih jela znak je da se na vrlo jednostavan način 

može i među više od tisuću posjetitelja pronaći nešto „za dušu i tilo".  

Mario Žuvela  

 

 

Banja Luka – Livno, 6. kolovoza 2008. 

Drugi susret hrvatske katoličke mladeži u BiH  

za blagdan bl. Ivana Merza 2009. 

 
U Biskupskom ordinarijatu u Banjoj Luci održana je 6. kolovoza prva sjednica 

Inicijativnog odbora za Drugi susret hrvatske katoličke mladeži u BiH. Sjednici je predsjedao 

banjolučki biskup Franjo Komarica, predsjednik Vijeća za laike odnosno mlade Biskupske 

konferencije BiH. Na sjednici su sudjelovali generalni tajnik BK BiH mons. Ivo Tomašević, 

predstojnik Ureda za mlade BK BiH vlč. dr. Šimo Maršić i povjerenik za mlade Banjolučke 

biskupije vlč. Ilija Piličić.    

U skladu sa zaključkom biskupa BK BiH s posljednjeg 

zajedanja, održanog od 11. do 14. srpnja u Banjoj Luci, biskup 

Komarica priopćio je da će se Drugi susret hrvatske katoličke 

mladeži u Bosni i Hercegovini održati na području Banjolučke 

biskupije i to u Livnu u subotu 9. svibnja 2009., uoči blagdana 

blaženog Ivana Merza. Prema već ustaljenom programu, mladi 

će se okupiti na zajedničkom susretu u Livnu 9. svibnja, a u 

nedjelju 10. svibnja, na blagdan bl. Ivana Merza, poći će po 

župama Livanjskoga dekanata te u banjolučkoj katedrali 

sudjelovati na središnjoj proslavi blagdana zaštitnika hrvatske 

mladeži. Između ostalog, dogovoreno je da Inicijativni odbor 

predloži BK BiH članove Organizacijskog odbora koji će imati 

svoju prvu sjednicu 21. kolovoza u Livnu. Razmotreno je više 

prijedloga gesla predstojećeg susreta mladih, imajući na umu 

jasne poruke mladima koje je sluga Božji Ivan Pavao II. izrekao u Banjoj Luci i Sarajevu, kao 

i sadržaj aktualne Godine sv. Pavla. Ti prijedlozi bit će predstavljeni na sjednici 

Organizacijskog odbora. Na susretu se očekuje sudjelovanje više tisuća mladih iz BiH, ali i 

Republike Hrvatske kao i hrvatske katoličke madeži iz inozemstva. 
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Sinj, 13.-15. kolovoza 2008. 

Stipendisti udruge «Bl. Ivan Merz» predstavili udrugu  

na info štandu u Sinju 

 
Ove godine «Udruga Ivan Merz» iz Solina po prvi put se pred proslavu svetkovine 

Velike Gospe u Sinju predstavila  široj javnosti postavljanjem svoga info štanda. Veoma je 

pohvalno što je Grad Sinj prostor na gradskom trgu ove godine ustupio  udrugama, jer se na 

ovakav način moglo izmijeniti stečena iskustva u radu i informirati sve zainteresirane o 

djelovanju Udruge. Kao dobri domaćini na našem štandu bili su angažirani stipendisti   Udruge 

koji su na najbolji način svjedočili o našoj Udruzi i o bl. Ivanu Merzu. Odgovarali su na pitanja, 

upućivali zainteresirane na literaturu, planove i novosti u našem radu. Zadovoljstvo ih je bilo 

gledati kako su sa smiješkom, ljubaznošću i svjedočenjem mnogima otvorili vrata udruge. Sa 

zadovoljstvom se  konstatiralo da postoji veliki  interes za  aktivnosti  Udruge kako  od strane 

mladih, tako  i onih starijih koji se utječu molitvom blaženom Ivanu Merz. 

 

 

Solin – Sinj, 25. kolovoza 2008. 

Stipendist Udruge Bl. Ivana Merza i njegov štovatelj 

istrčao dionicu od Solina do Sinja 

 
Student prve godine Pravnog fakulteta Ante Goreta je stipendist Udruge Bl. Ivan Merz 

iz Solina. Ante je pred svetkovinu Uznesenja blažene Djevice na nebo u čast Majci Božjoj 

pretrčao udaljenost od 37 kilometara i tako povezao Solin i Sinj  

Trka je počela u 21.15. ispred Gospe od Otoka u Solinu gdje se Ante zajedno s 

prijateljem Antom Čulom pomolio za snagu da izdrži dani zavjet. Trčao je uz kratke stanke, tek 

da osvježi grlo do 1.05 sati . Dočekali su ga članovi Udruge «Bl. Ivan Merz» i čestitali mu 

ispred crkve Gospe Sinjske u Sinju. Po dolasku je Ante rekao da je ispunio dani zavjet i  svoju 

želju. Još je dodao da mu je posebno drago što je Udruga «Bl. Ivan Merz» tu, jer osjeća 

pripadnost Udruzi  od kada je njezin stipendist. Kaže  kako je dijelom  trčao i za nju. 

Zahvaljuje  blaženom Ivanu, jer kroz molitvu Blaženiku zajedno su Majci Mariji  uveličali 

njezinu svetkovinu.  Ante napominje kako je bl. Ivan Merz njegov zaštitnik i kako je  bdio nad 

njim i za vrijeme ispita, ali i za vrijeme ove trke. »Ispite sam uspješno položio, a evo i održao 

zavjet« rekao nam je zadovoljni Ante.  

 

 

Rimini – Italija, 30. kolovoza 2008. 

Bl. Ivan Merz na Kongresu katolika esperantista 

 
U Riminiju u Italiji od 30. kolovoza do 6. rujna održavao se 61. Kongres Međunarodne 

udruge katolika esperantista s temom „Verbum Domini - Riječ Božja" na kojem je bio 

predstavljen i hrvatski blaženik Ivan Merz Kongres je započeo misnim slavljem kojeg je 

predvodio biskup Riminija Francesco Lambiasi. Tijekom kongresnog tjedna, u četvrtak 4. rujna 

potpredsjednica Međunarodne udruge katolika esperantista Marija Belošević održala je 

predavanje s temom „Sveci i Sveto pismo". U predavanju je sudionicima iz petnaestak zemalja 

Europe, Južne Amerike i Afrike nastojala približiti značaj Riječi Božje u životu sv Franje, kao 

i ulogu sv. Antuna Padovanskog u njezinu širenju. Osvrnula se i na hrvatskog blaženika 

kardinala Alojzija Stepinca, te je istaknula važnost koju je on davao Bibliji, a na kraju izlaganja 

sudionicima je predstavila misli bl. Ivana Merza o neophodnosti posjedovanja i svakodnevnog 

čitanja i razmatranja nad biblijskim tekstovima. Sudionici kongresa su u srijedu 3. rujna 

hodočastili u svetište sv. Josipa Kupertinskog u Osimo, gdje je u kripti pokraj svečeva groba 
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održana misa na esperantu. Tijekom hodočasničkog dana pohodili su i marijansko svetište u 

Campocavallu, nadomak Loreta. 

 

 

Mali Lošinj, 11. rujna 2008. 

Dom blaženog Ivana Merza na Malom Lošinju 

 
Koncem lipnja 2008. otvoren je duhovni centar „Dom bl. Ivana Merza“ na Malom 

Lošinju. Zahvaljujući zalaganju članove Kolpinške udruge iz Hrvatske već postojeća zgrada 

Doma ove je godine građevinski uređena za prihvat onih kojima je potrebno duhovno sabranje, 

obnova  i odmor.  

Tako je od mjeseca lipnja već nekoliko skupina mladih i odraslih koristilo usluge Doma 

i njegove duhovne sadržaje. U njemu su također od 23. do 30. kolovoza boravili članovi Udruge 

„Bl. Ivan Merz iz Solina" na svojoj godišnjoj duhovnoj obnovi  koju je vodio postulator bl. 

Ivana Merza,  o. Božidar Nagy. Priložene slike ilustriraju sadašnji Dom i članove Udruge bl. 

Ivan Merz za vrijeme njihove duhovne obnove u Domu. Tu su i motivi prirodnih ljepota s 

Malog Lošinja.   

 

 

Bjelovar, 14. rujna 2008. 

Blagoslov vitraja bl. I. Merza u Šandrovcu – Bjelovar 

 
U župi pohoda bl. Djevice Marije u Šandrovcu, kraj Bjelovara u nedjelju 14. rujna 2008. 

blagoslovljen je novi vitraj bl. Ivana Merza  koji je izrađen još 2007. Zalaganjem mjesnog 

župnika vlč. Davida Andrejića ovaj je vitraj izradio akademski umjetnik Borut Gruden iz općine 

Žakanje (kraj Karlovca).  Izradu vitraja kao donaciju financiralo je Općinsko poglavarstvo 

Općine Šandrovac na čelu s načelnikom općine g. Josipom Dekalićem.  

Ova obnovljena i lijepo uređena crkva ukrašena je s još drugih pet vitraja hrvatskih 

svetaca i blaženika među kojima je također i Papa Ivan Pavao II. Blagoslov vitraja bl. Ivana 

Merza obavio je postulator o. Božidar Nagy. U svome govoru prigodom blagoslova vitraja 

postulator je ispričao nazočnim vjernicima jedan zanimljiv događaj. Jednoga je dana župnik 

držao djeci vjeronauk u jednoj crkvi, koja je također bila ukrašena vitrajima na kojima su bili 

likovi svetaca. Tema je bila o svecima. Župnik je na početku sata najprije pitao djecu tko su to 

sveci. Jedan dječak je digao ruku i odgovorio da su „sveci oni ljudi kroz koje nam dolazi 

svjetlo". Dječak je mislio na svece s vitraja u crkvi kroz koje je svjetlo dolazilo u crkvu, a 

izrekao je u stvari veliku teološku istinu. Župnik ga je pohvalio i potom dalje nastavio tumačiti 

kako su sveci stvarno oni ljudi kroz koje nam dolazi svjetlo ali ono pravo Božje svjetlo koje 

obasjava naš život da možemo što bolje kršćanski živjeti.  

 

 

Rim, 30. rujna 2008. 

Otkrivena spomen bista nadbiskupu Frani Franiću  

u Domu „Bl. Ivan Merz“ u Rimu 

 
Na blagdan sv. Jeronima, u utorak 30. rujna 2008. u Domu hrvatskih hodočasnika „Bl. 

Ivan Merz“ u Rimu otkrivena je spomen-bista dobrotvoru istoga Doma, splitsko-makarskom 

nadbiskupu i metropoliti FRANI FRANIĆU. Spomen-bistu  blagoslovio je mons. Jure 

BOGDAN,  rektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima, a otkrila ju je u ime hrvatske 

Vlade izaslanica hrvatskog premijera dr. Ive SANADERA gospođa Jadranka KOSOR, 

potpredsjednica hrvatske Vlade i ministrica socijalne skrbi.  
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Na početku svečanosti sve nazočne je pozdravio upravitelj Doma o. Božidar NAGY koji 

je opisao i istaknuo zasluge što ih je nadbiskup Franić imao u počecima nastajanja Doma. 

Nadbiskup je Franić bio prvi u domovini koji je shvatio 

potrebu, važnost i korisnost ove ideje za hrvatske vjernike koji 

dolaze na sveta mjesta naše vjere da bi su u njoj učvrstili i zato 

je ovu inicijativu svesrdno podržavao. U svom je govoru rektor 

Jure BOGDAN ukratko opisao bogati život nadbiskupa Franića 

i njegovu ulogu u povijesti hrvatske Crkve u drugoj polovini 

20. stoljeća naglasivši i ulogu nadbiskupa Franića na 2. 

vatikanskom saboru. Hrvatski Veleposlanik pri Svetoj Stolici 

gospodin Emilijo MARIN iznio je nekoliko svojih osobnih 

uspomena na nadbiskupa Franića s kojim je imao bliske 

prijateljske veze, a u djetinjstvu mu je nadbiskup podijelio i 

sakramente sv. pričesti i sv. potvrde. Sve nazočne pozdravio  je 

i hrvatski veleposlanik pri Italiji Tomislav VIDOŠEVIĆ. 

Potpredsjednica hrvatske Vlade Jadranka KOSOR prigodom otkrivanja biste istaknula je među 

ostalim važnost ovoga hrvatskog Doma za hrvatski narod i njegovu nazočnost u vječnom Gradu 

Rimu zbog čega se i hrvatska Vlada ove godine angažirala svojom pomoći u dovršenju njegova 

uređenja. Prenijevši pozdrave predsjednika Vlade RH, potpredsjednica Vlade Jadranka 

KOSOR istaknula je da će i dalje biti zagovornica projekata kao što je obnova Doma, jer su 

takvi projekti od velikog značaja za hrvatske 

hodočasnike. Dodala je još da je nadbiskup Franić 

tijekom života  promicao vrijednosti evanđelja i vjernost 

Svetom Ocu, te dijalog i poželjela je da sve nas u 

svakodnevnom životu vode ona načela koja su vodila i 

nadbiskupa Franića. Upravitelj Doma o. Božidar NAGY 

u ime Odbora Doma i svih hodočasnika koji kroz Dom 

prolaze zahvalio je potpredsjednici Vlade na njezinom 

već drugom posjetu Domu i na pomoći koju je Vlada 

darovala za njegovo uređenje.  Svečanosti otkrivanja 

biste prisustvovali su članovi hrvatske zajednice u Rimu 

i skupina predstavnika udruga hrvatskih branitelja grada Splita i Splitsko dalmatinske županije 

koji su bili posebno radosni da su se upravo ovdje na svome hodočašću u Rimu u hrvatskom 

Domu mogli susresti sa svojom ministricom gospođom KOSOR, koja ih je najsrdačnije 

pozdravila u ovoj svečanoj prigodi otkrivanja spomen biste njihovu nadbiskupu.  

Spomen bistu je izradila akademska kiparica Dijana Iva SESARTIĆ iz Solina, a njezinu 

izradu omogućio je svojom donacijom don Zdenko BRALIĆ, umirovljeni župnik splitske 

katedrale. Bista je  postavljena u dvorištu Doma na vidnom mjestu blizu onoga mjesta gdje je 

nadbiskup Franić stajao prigodom svoga posjeta Domu i trajno će podsjećati sve goste i 

posjetitelje Doma na ovoga njegova dobrotvora.  

Potpredsjednice Hrvatske Vlade gospođe Jadranke Kosor prije odlaska iz Doma upisala 

je u Knjigu uspomena u Domu hrvatskih hodočasnika u Rimu ove riječi: 

„Ponovno u toplom i dragom Domu hrvatskih hodočasnika, okupana toplinom dočeka i 

prijateljstvom, prenosim pozdrave predsjednika Vlade RH dr. Ive Sanadera u prigodi otkrivanja 

biste nadbiskupu Frani Franiću. Opet ovdje osjećam zajedništvo i prijateljstvo, osobito u 

društvu hrvatskih branitelja iz Splita i Splitske županije. Dragom domaćinu, pateru Nagyu 

srdačno zahvaljujem i prenosim pozdrave cijele Vlade u želji da ovaj Dom i dalje bude mjesto 

mira, ljubavi i poštovanja.“  

U Rimu, 30. rujna 2008.  

Srdačno Vaša Jadranka Kosor, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske  
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Supetar, 1.- 5. listopada 2008. 

O bl. Ivanu Merzu na III. kongresu hrvatskih povjesničara 

 
Od 1. do 5. listopada 2008. u Supetru na Braču održan je Treći kongres hrvatskih 

povjesničara na kojem je sudjelovalo 190 predavača koji su bili podijeljeni u nekoliko sekcija 

prema temama svojih izlaganja. Tema Kongresa bila je: „Religija u društvenom i kulturnom 

kontekstu hrvatske povijesti.“ Na ovom kongresu održana su čak tri predavanja o bl. Ivanu 

Merzu u sekciji povijesti 20. stoljeća što nije bio slučaj niti s jednom drugom temom ili osobom 

iz hrvatske crkvene povijesti.    

Sva tri predavanja održana su u glavnoj dvorani br. 1, a održala su ih trojica 

znanstvenika koji su o bl. Ivanu Merzu napisali svoje doktorske disertacije: dr. Zdravko Matić, 

dr. Stjepan Ribić i dr. Božidar Nagy. Dr. Zdravko Matić govorio je o ulozi bl. Ivana Merza za 

uvođenje Katoličke Akcije u Hrvatsku. Dr. Božidar Nagy govorio je o europskim dimenzijama 

života i djela bl. Ivana Merza. A dr. Stjepan Ribić prikazao je bl. Ivana Merza kao laika 

mislioca, promicatelja kršćanske filozofije.  Na kongresu je trebalo biti održano već 

pripremljeno predavanje o dr. Ljubomiru Marakoviću, ali zbog bolesti predavača prof. Ivane 

Podnar nije održano. Međutim ovdje donosimo sažetak i toga predavanja. Postulator o. Božidar 

Nagy održao je na kongresu još jedno predavanje o temi posvete hrvatske mladeži Srcu Isusovu 

iz 1900. godine. 

 

Opširniji prikaz Trećega Kongresa hrvatskih povjesničara kako ga je objavila 

IKA donosimo ovdje u nastavku:  

Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Odsjek za povijest Filozofskog 

Sveučilišta u Splitu priredili su Treći kongres hrvatskih povjesničara. Nakon Zagreba (1999.) i 

Pule (2004.), Kongres se ove godine održao u Supetru od 1. do 5. listopada, gdje se okupio 

dosada najveći broj povjesničara, njih 193, iz cijele Hrvatske i inozemstva. Tema Kongresa bila 

je "Religija u društvenom i kulturnom kontekstu hrvatske povijesti". Nakon otvaranja i 

plenarnog izlaganja dr. Zrinke Blažević, o značenju 

Kongresa ne samo za povijesnu struku, nego za 

promicanje povijesnih vrednota i nacionalnih 

običaja uopće, svjedoči i činjenica da su prethodni 

Kongresi održani pod visokim pokroviteljstvom 

dvojice dosadašnjih predsjednika Republike 

Hrvatske. Nakon pozdravnih riječi voditelja 

programa prof. Marka Trogrlića, predavanja, 

plenarne sjednice i rad započeli su u dvadesetak 

specijaliziranih sekcija koje su obuhvatile područja 

od stare do suvremene povijesti: dvadeseto stoljeće, srednji vijek, rani novi vijek, devetnaesto 

stoljeće, nacije i nacionalizam, Hrvati izvan Hrvatske, demografska povijest, hagiotheca, 

gospodarska povijest i povijest okoliša, pravna povijest, mediji i oblikovanje javnog mijenja, 

stara povijest, nacionalne manjine, arhiva i arhivska građa, izobrazba i nastava, povijest sporta, 

povijest žena, urbana povijest i povijest medicine.  

U sekciji "20. stoljeće" važnost je dana blaženom Ivanu Merzu, u prigodi pete obljetnice 

proglašenja blaženim. O bl. Merzu i Katoličkoj akciji u Hrvatskoj izlagao je Zdravko Matić, a 

postulator o. Božidar Nagy o blaženikovoj europskoj dimenziji života i djela, o zainteresiranosti 

vjernika izvan Domovine, o vicepostulaturi na Filipinima, a Stjepan Ribić o Merzu, laiku 

misliocu i promicatelju kršćanske mudrosti.  

Uslijedilo je oko dvjesto izlaganja o vjeri i vjerskoj praksi i raščlambi prikaza fotografija 

te isprava i tiska o vjerskom životu iz fundusa Hrvatskoga povijesnog muzeja u hrvatskim 

zbjegovima u El-Shattu, o značajkama uspostave i djelovanja uprave NDH "Oslobođenim 

krajevima" nakon pada Italije, o odnosu policijsko obavještajne službe NDH prema Katoličkoj 
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Crkvi, o odnosu vlasti prema Crkvi u Istri (1945-1947) ili politika "mrkve i biča", o položaju 

vjeronauka u tijekom komunizma-primjer Đakovačke i Srijemske biskupije, o bibliografiji 

svećenika i narodnog zastupniku Frana Škrinjarina. Teolog Slavko Slišković govorio je o Crkvi 

i ideji jugoslavenstva. Slijedila su izlaganja o odnosu građanskih, vojnih i crkvenih vlasti na 

području Hrvatske u Državi SHS u KSHS (1918-1921), te ORJUNI (Organizacija 

jugoslavenskih nacionalista) i HNO (Hrvatski narodni otpor) prema Crkvi u Hrvatskoj (1918-

1925), o ulozi katoličkih krugova i pojedinaca u osnivanju i radu "Napretka" na području 

Hrvatske i Slavonije (1902-1949) o komunistima, križarima i Crkvi (1945-1947), o Crkvi u 

Međimurju 1900. - 1950. i o Katoličkoj zajednici mladih "Synaxis" u riječkom Hrvatskom 

proljeću, o djelovanju Crkve na okupiranom prostoru u Domovinskom ratu i srušenim crkvama 

u Zadarskoj nadbiskupiji i Šibenskoj biskupiji i počecima katoličkih župa u Novom Zagrebu, o 

etno-crkvi, o unutrašnjem i vanjsko političkom buntu studenata 1968., o benediktincima u 

Slavoniji, Srijemu i Baranji - kao izvoru hrvatske trojezične i tropismene kulture u srednjem 

vijeku kao i o srednjovjekovnoj pismohrani Ugarsko-hrvatskog kraljevstva, ulozi biskupa 

Stjepana II. i Kolomana u pokušaju crkvenog ujedinjenja hrvatskih zemalja, o crkvenim 

nadarbinama u Slavoniji u 15. st., o "Božjim" utvrdama Kraljevine Slavonije, o značaju 

pavlinskog samostana BDM na Gariću (Moslavačka gora).  

Teolog Franjo Šanjek govorio je o Crkvi i hrvatskom društvu u svjetlu Kažotićevih spisa 

o siromaštvu i praznovjerjima, a Ante Gulin o Bogorodičinu liku na srednjovjekovnim pečatima 

hrvatskih kaptola. Bilo je riječi i o Kostanjevcima i Topuskom: položaj samostana u životu 

plemićkog roda Babonića i djelovanju mendikantskih redova u Splitu u 13. st., pobožnosti 

stanovnika srednjovjekovnih dalmatinskih komuna i posvajanju kao odrazu socijalnog 

kršćanstva na istočno jadranskom prostoru, o crkvenim ustanovama i bratovštinama u 

kasnosrednjovjekovnom Rabu na temelju bilježničkih spisa, štovanju BDM i o pučkim 

pobožnostima na istočnoj jadranskoj obali, Krbavskoj i Modruškoj biskupiji, "Svi papini ljudi" 

na trogirskoj biskupskoj stolici u 15. st., o kulturnoj povijesti Crkve i komune u Korčuli oko 

1450., o naciji u traganju za vjerskom kulturom: Narodna zahtijevanja u Hrvatskoj u proljeće 

1848, o latinitetu u hrvatskom društvu te svećeniku i povjesničaru J. Antunu Belić-Ligatiću i 

povjesničarima-svećenicima i hrvatskoj historiografiji 19. st. te o nizu tema o Katoličkoj Crkvi 

i hrvatskoj povijesti.  

Cilj Kongresa bio je i okupiti mlađe povjesničare, kako znanstvene novake i novakinje 

tako i studente i učenike čime bi promicali struku među mlađim naraštajima, svjesni da je sve 

veći broj mladih istraživača jamstvo budućnosti hrvatske historiografije. Razmijenjena su 

iskustava za osmišljavanja novih projekata, predstavljen niz vrijednih knjiga, uz izlete na 

povijesna mjesta Splitsko-dalmatinske županije. Nakon zatvaranja Kongresa održana je 

godišnja skupština i pokrenuta peticija za spas utvrde Tržan na Modrušu i drugih starih 

plemićkih gradova u Hrvatskoj.  

 

 

Kaštela, 7. listopada 2008. 

Deset godina Udruge mladih „Bl. Ivan Merz“ u Kaštelima 

 
Nakon više od  6.500 sati rada s mladima Udruga „Bl. Ivan Merz“ iz Kaštela proslavila 

je svojih 10 godina postojanja i djelovanja. Proslava je započela u subotu 4. listopada 2008. kad 

je skupina mladih prošla putem kojim je prije deset godina prošao papa Ivan Pavao II, te 

posjetila Žnjan, Solin i na povratku u Kaštel Gomilicu postavila cvijeće ispred biste Bl. Ivana 

Merza.  

Popodnevni dio proslave u Katoličkom domu u Kaštel Novom okupio je animatore i 

članove na molitvenom susretu u kojem su se članovi prisjetili svojih početaka kada su 1998. 

godine pobijedili na državnom natjecanju iz vjeronauka te započeli sa svojim redovnim tjednim 

susretima. Tih tjednih susreta, kojih je u tri dobna uzrasta, do ove proslave bilo preko 1.700 
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glavno su obilježje udruge mladih koja se tako okuplja na slušanju nedjeljnog evanđelja, raznim 

edukativnim temama za mlade, pjesmom, igrom i drugim zanimljivim sadržajima. U nedjelju 

5. listopada središte proslave bila je sv. misa koju je predvodio dr. don Ivan Tadić, profesor na 

Katoličkom Bogoslovnom Fakultetu u Splitu. U prigodnom programu pred sv. misu glavni 

pokretač udruge učitelj Mario Radunić rekao je kako su Papin posjet Hrvatskoj i pobjeda na 

vjeronaučnoj olimpijadi bili injekcija koja je pokrenula tu kaštelansku mladež na zauzetije 

djelovanje i kršćansko svjedočenje. U početku su se mladi okupljali kao Župna udruga mladih 

a od 2003. god. nakon beatifikacije preuzeli su kao svoga zaštitnika bl. Ivana Merza. Ravnatelj 

udruge Mario Žuvela predstavio je dio mnogobrojnih aktivnosti udruge među kojima je 

istaknuo 22 duhovne obnove na otoku Krapanj u centru „Emaus", 12 župno-školskih 

vjeronaučnih olimpijada u kojima je proteklih godina sudjelovalo 2.948 natjecatelja i to samo 

iz dvije župe K. Novi i K. Štafilić, 47 tona staroga papira sakupljenog u  mnogobrojnim 

akcijama, 5 svečanih koncerata u čast bl. Ivana Merza u kojima je nastupilo preko 30 vokalno 

instrumentalnih sastava i klapa iz Nadbiskupije, organizacija 5 ministrantskih turnira u malom 

nogometu, 90 vjerskih radio emisija na Radio Kaštelima, sudjelovanje na svim susretima 

Hrvatske Katoličke mladeži i mnoga druga hodočašća izvan Hrvatske. Iz udruge su se iznjedrila 

i tri vokalno instrumentalna sastava, VIS Simbol, VIS Benedictus, VIS Ivan Merz koji pjevaju 

u svojim župama K. Novi i K. Štafilić na misama za mlade, dramska skupina koja redovno 

priređuje godišnje dramske predstve, te literalna skupina koja uređuje svoj godišnjak pod 

nazivom „Krug". Razne humanitarne akcije u udruzi prikupile su preko 30.000 kn za bolesnog 

Ivana i njegove prijatelje na onkologiji. Na koncu proslave podjeljene su i zahvalnice svim 

sponzorima i udrugama koje zajedno surađuju na vjerskom i kulturnom planu u gradu 

Kaštelima. Posebna zahvala upućena je Gradu Kaštela ispred kojeg je gospodin Mate Barun 

preuzeo zahvalnicu za višegodišnju i uspiješnu suradnju.  

Udruga ulazi u drugo desetljeće svoga bogatog djelovanja u Kaštelima, te i dalje nastavlja hoditi 

i mlade okupljati po primjeru hrvatskog blaženika, zaštitnika i uzora mladeži Ivana Merza. 

 

 

  Zagreb, 9. listopada 2008. 

Stogodišnji ing. J. Bauer o bl. I. Merzu - sjećanja živoga svjedoka 

 
Ing. Jerko Bauer iz Zagreba jedan je još od rijetkih živućih svjedoka koji je poznavao 

bl. Ivana Merza i s njime bio u kontaktu. U proljeće ove godine navršio je sto godina. U srodstvu 

je sa zagrebačkim nadbiskupom Antunom Bauerom - njegov je nećak. Nadbiskup Bauer i 

njegov otac bila su rođena braća. Ing. Jerko Bauer dobro se još sjeća mnogih zanimljivih 

događaja iz svoga dugog života. Kad smo ga posjetili u rujnu 2008. u njegovom stanu u kojem 

se za nj brine njegova kćerka dr. Željka Znidarčić, s puno svježine i sjećanja ispričao nam je 

sve čega se sjeća o svojim susretima i kontaktima s bl. Ivanom s kojim je  dapače i hodočastio 

u Rim za Jubilarnu godinu 1925. U nastavku donosimo njegova sjećanja kako nam ih je 

ispričao:    

„Još 1920. godine postao sam član srednjoškolskog društva Orlova. Ne sjećam se kad 

sam upoznao bl. Ivana Merza, ali sam ga već poznavao kad je održao predavanje o Lurdu. 

Najprije je govorio u kinu u Nikolićevoj ulici, a zatim je to ponovio u kinu u Ilici blizu 

Frankopanske ulice. Nakon govora o nama poznatim ukazanjima u Lurdu opisao je nekoliko 

čudesnih ozdravljenja. Spomenuo je da je francuski književnik Emile Zola rekao da će ići u 

Lurd da sam vidi što se tamo događa i da napiše istinu. Na putu za Lurd upoznao je Zola 

bolesnicu s teškim ranama i bio je svjedok njezina čudesnog ozdravljenja u Lurdu. To je napisao 

ali je dodao neistinu da je ona ubrzo umrla. Ona ga je, naprotiv, nadživjela i demantirala neistinu 

koju je o njoj napisao, naglasio nam je bl. Ivan.  
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Godine  1925. bio sam na Jubilarnom orlovskom hodočašću u Rimu za Svetu Godinu, 

koje je brižljivo organizirano, a bl. Ivan je bio glavni organizator. Dva puta smo vidjeli Papu i 

doživjeli mnogo značajnih susreta a imali smo priliku i poljubiti Papin prsten.  

Sljedeće, 1926. godine, nakon orlovskog sleta u Požegi, gdje sam i ja nastupao, našao 

sam se na povratku u vlaku s bl. Merzom u istom odjeljku. On je čitao neku knjigu, ali su ga 

često posjećivali razni orlovski prvaci pa sam pogledao knjigu koju je odložio. Bio je to brevijar 

na francuskom jeziku, koji sam razumio i pročitao neke dijelove. Kad je to primijetio, Merz je 

rekao: 'Zar ne, da se po toj knjizi može postati svet?' Shvatio sam tada da je on doista svet. O 

tome sam mnogima pripovijedao i svi su se složili sa mnom.  

Godine 1927. bio sam maturant i idući Boškovićevom ulicom do Zrinjevca susreo sam 

jednog dana bl. Ivana Merza. Zajedno smo prošetali Zrinjevcem i on mi je s velikim zanosom 

upućivao savjete o vjerskom životu. Smatrao sam velikom srećom da mi upravo on iskazuje 

takvo prijateljstvo.  

U proljeće sljedeće, 1928. godine, dolazio sam kao student na Starčevićev trg pred kuću 

u kojoj je bl. Merz stanovao, poput drugih mladića članova orlovske organizacije, da čujem 

vijesti o njegovoj bolesti.  

Kad je umro 10. svibnja iste godine, bio sam na njegovom sprovodu na Mirogoju, odakle 

je kasnije premješten u Baziliku Srca Isusovog u Palmotićevoj ulici. Na oltaru pod kojim je 

njegov lijes, piše da ga je darovala Barbara Bauer, koja je bila moja baka i majka nadbiskupa 

Bauera.  

Prije njegova proglašenja blaženim, čitao sam u životopisu bl. Ivana Merza da je neka 

djevojka iz sela Graduse čudesno ozdravila njegovim zagovorom. Sjetio sam se da sam nakon 

što sam kao inženjer u Sisku projektirao most preko potoka Gradusa bio na ručku na kojem je 

dvorila djevojka čije ime nisam čuo ali sam primijetio da je svi neobično poštuju, a kasnije sam 

čuo da je to bila djevojka koja je čudesno ozdravila po zagovoru bl. Ivana Merza."  

Za stogodišnji rođendan ing. Jerka Bauera Glas Koncila od 20. travnja 2008. objavio je 

s njime razgovor pod naslovom: „Poznavao sam dvojicu hrvatskih blaženika". Također je i 

Kalendar „Danica" od 2008. objavio o njemu članak pod naslovom: „Životni put jednog 

stogodišnjaka." 

 

 

11. listopada 2008. 

Uslišanja po zagovoru bl. Ivana Merza iz 2008. god. 

 
Mnogi štovatelji bl. Ivana Merza preporučuju se u njegov zagovor raznim molitvama a 

najčešće molitvom devetnice. Hodočaste na njegov grob u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu i 

ondje se mole. Nakon primljene milosti obavještavaju Postulaturu. Njihova opširna 

svjedočanstva i zanimljive opise uslišanja stavljamo na ovu web-stranicu bl. Ivana u direktorij 

USLIŠANJA-ZAHVALE kronološki po godinama i mjesecima kako stižu u Postulaturu. Ovdje 

donosimo samo naslove uslišanja iz godine 2008. čije su obavijesti upućene Postulaturi:  

Dječak ozdravio na Filipinima – Ozdravljenje - Razna dobročinstva - Brza pomoć u 

financijskim teškoćama - Sretno sklopljen brak nakon riješenih financijskih problema - 

Dobiveno sudsko rješenje na kraju devetnice - Majka zahvaljuje za pomoć sinu - Sin uspješno 

završio razred, majka prohodala - Baka Anka zahvaljuje - Uslišane molitve za unučad - Nakon 

devetnice oba nećaka dobila posao - Ozdravilo oko - Pomoć u završetku studija - Riješena 

bezizlazna financijska situacija - Velika pomoć u pripremi teških ispita - Ustrajna i 

svakodnevna molitva Blaženiku pravi čudesa - Na Filipinima dobio televizor i ozdravio od 

bolesti - Riješen financijski problem na čudesan način - Ostvaren sretan brak po zagovoru bl. 

Ivana – Dirljiva zahvala u stihovima – Primljene mnoge milost – Ozdravljenje od zloćudne 

bolesti – Velika pomoć u odgoju djece – Ozdravila i ruka i noga.  
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Bjelovar, 12. listopada 2008. 

Ulica Bl. Ivana Merza u Bjelovaru 

 
Nakon Splita i Kaštel-Gomilice Bjelovar je treći grad u 

Hrvatskoj koji ima ulicu Blaženoga Ivana Merza. Nalazi se u 

predjelu grada gdje su i ostale ulice koje nose imena hrvatskih 

svetaca, blaženika i duhovnih velikana. Glavnu zaslugu da su 

mnogi hrvatski duhovni velikani dobili svoje ulice u 

Bjelovaru  ima franjevac o. Svetislav Krnjak čiji je prijedlog u 

tome smislu bio prihvaćen od uprave grada prije nekoliko godina. 

 

 

Osijek, 27. listopada 2008. 

Papin blagoslov webmasteru stranice bl. I. Merza 

 
Papa Bendikt XVI. uputio je ovih dana svoj Apostolski Blagoslov 

g. Dariju Blaževiću suradniku Postulature bl. Ivana Merza i webmasteru 

Internet stranice Blaženika. Papin Blagoslov ispisan na pergameni predao 

je g. D. Blaževiću 27. listopada 2008. u Osijeku  postulator prof. dr. o. 

Božidar Nagy. Tekst Papina Blagoslova glasi: 

SVETI OTAC PAPA  BENEDIKT  XVI. podjeljuje APOSTOLSKI 

BLAGOSLOV 

Gospodinu DARIJU  BLAŽEVIĆU u OSIJEKU 

za njegov dugogodišnji sadašnji i budući nesebični i dobrovoljni rad, 

zalaganje i suradnju 

u Postulaturi  bl. Ivana Merza i za promicanje poznavanja njegova 

svetog života. 

 

 

Zagreb, 13. prosinca 2008. 

Susret stipendista humanitarne Udruge bl. Ivan Merz 

 
Bazilici Srca Isusova u Zagrebu održan je u subotu, 13. prosinca Susret zagrebačkih 

stipendista humanitarne Udruge Ivan Merz iz Splita-Solina. Na susretu se okupilo 25 stipendista 

koji žive i studiraju u Zagrebu i njihovi roditelji te su misnim slavljem zahvalili Blaženiku i 

zamolili zagovor na njegovu grobu u Bazilici.    

Susret je započeo euharistijskim slavljem koje je u kapeli Bazilike predvodio postulator 

o. Božidar Nagy. U propovijedi je istaknuo sličnosti Ivana Krstitelja, kojega se posebno 

sjećamo u adventu, i bl. Ivana Merza, po kojemu 

je blaženik i dobio ime. "Ono što je Ivan Krstitelj 

bio u svoje vrijeme to je u određenoj mjeri bio naš 

bl. Ivan kroz šest godina svoga boravka u Zagrebu. 

Bio je onaj koji je poput Ivana Krstitelja pripremao 

srca svojih suvremenika u prvom redu mladeži za 

susret s Bogom, s Isusom". Da je papa Ivan Pavao 

II. i sam bio fasciniran likom i djelom našega 

blaženika govore i riječi koje je izgovorio na 

misnom slavlju prije pet godina u Banjoj Luci, 

istaknuo je postulator citirajući Papine riječi: 
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"Dajem vam ga danas kao uzora, svjedoka, zaštitnika, kao suputnika na putu u vašoj povijesti. 

On će od danas biti uzor mladeži, primjer vjernicima svjetovnjacima".  

Susret je uzveličao i svojom pjesmom pridonio svečanom ozračju kantautor duhovnih 

pjesama Luka Balvan koji je otpjevao nekoliko pjesma o blaženom Ivanu Merzu među njima u 

pjesmu „Plamen za visinama" koju je sam skladao na riječi bl. Ivana Merza.  

Susret stipendista i članova udruge postaje tradicionalan i svaku godinu po završetku 

natječaja organizira se s ciljem međusobnog upoznavanja. Susret je završio zajedničkim 

druženjem i prigodnim programom u kojem su sudjelovali stipendisti . Posebnost susreta bila 

je i u tome što se održao u prostorijama u koje je nekada zalazio blaženi Ivan Merz držeći 

predavanja za članove Orlovske organizacije, koji su se u tim prostorijama okupljali.  

Bio je to prvi takav susret u Zagrebu, a stipendisti su pozdravili inicijativu da se susreti 

što češće ponavljaju.  

Humanitarna udruga Ivan Merz iz Solina osnovana je godine 2006. s ciljem 

stipendiranja srednjoškolaca i studenata slabijeg imovinskog stanja s područja cijele Hrvatske. 

U prvoj godini od osnivanja udruga je podijelila 21 stipendiju. Druge godine taj se broj povećao 

na 110 stipendija. Ove je godine Udruga podijelila 103 stipendije. Više o samoj Udruzi može 

se naći na njihovoj web-stranici: http://www.udrugaivanmerz.hr/  
 

 

Zagreb, 16. prosinca 2008. 

Udruga bosanskih studenata proslavila svoga zaštitnika - bl. Ivana Merza 

 
U Zagrebu je ove godine osnovana Udruga bosanskih studenata koji studiraju u 

Zagrebu, a po rođenju potječu iz raznih mjesta Bosne. Prigodom osnivanja svoje udruge izabrali 

su svoga zemljaka bl. Ivana Merza za svoga zaštitnika. On je također rođen u Bosni, a studirao 

je osim u Beču i Parizu također i u Zagrebu. Stoga su na njegov 

zemaljski rođendan 16. prosinca kad se navršilo 112 godina od 

njegova rođenja, svečano po prvi puta proslavili svoga zaštitnika. 

Ovaj dan 16. prosinca, tj. rođendan bl. Ivana Merza izabran je za 

dan Udruge koji će se slaviti svake godine.  

Proslava je započela svetom misom u crkvi Marije 

Pomoćnice na Knežiji u Zagrebu koju je predvodio postulator o. 

Božidar Nagy. Nakon sv. mise postulator je održao predavanje o 

bl. Ivanu Merzu u kongresnoj dvorani Studentskog doma Cvjetno 

naselje. Na predavanju je bilo nazočno oko osamdeset studenata iz 

Bosne od kojih je većina odmah ispunila i pristupnicu za članstvo u Udruzi. Nakon predavanja 

preko kojega su mnogi bolje upoznali bl. Ivana Merza  slijedilo je prijateljsko druženje.  Udruga 

ima za cilj uzajamno pomaganje pri snalaženju u novoj sredini i pomoć u studiju. U planu su 

brojne aktivnosti za bolje povezivanje studenata. Računa se da ima oko 700 studenata rodom iz 

Bosne koji trenutno studiraju na zagrebačkim fakultetima. Udruga je nedavno otvorila i svoju 

web stranicu gdje je objavljen i Statut udruge.  

Za ovu je prigodu banjalučki biskup Franjo Komarica uputio svim članovima Udruge 

posebnu poruku koju ovdje donosimo u cijelosti, a bila je pročitana svim nazočnima neposredno 

prije predavanja. Poruka glasi:  

 

 

Poštovani i dragi mladi prijatelji!  

            Ugodno sam iznenađen viješću da ste Vi, studenti iz Bosne u Zagrebu osnovali svoju 

Udrugu i da ste u svoj Statut unijeli za svoga Zaštitnika blaženog Ivana Merza, rođenog 

Banjolučanina. Od srca Vam čestitam i za jedno i za drugo!  

http://www.udrugaivanmerz.hr/
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            Višestruko je važno da, Vi kao intelektualci, imate ispravan odnos prema svom rodnom 

kraju, da ga ne zaboravljate nego ga razborito i vjerodostojno želite predstavljati i u sadašnjoj 

svojoj životnoj sredini.  

            Posebno me veseli da se ne stidite svojih zdravih kršćanskih korijena, svog katoličkog 

identiteta, nego vrlo zorno svjedočite svojom svjesnom opredijeljenošću da Vam uzor, prijatelj 

i nebeski pomoćnik bude 'naše gore list', čovjek koji je dokazano volio Bosnu u kojoj se rodio, 

volio Hrvate, ali pri tom druge nije isključivao, a pogotovo ne omalovažavao.  

            Za njega su njegovi suvremenici 'proricali' da će ime njegovo biti „dignuto na dostojnu 

visinu u cijelom kršćanskom svijetu" i da se „neće izbrisati ni na nebu ni na zemlji". A naši 

suvremenici, Kristovi nasljednici na zemlji, rekoše za našeg Blaženika da je „svijetli primjer 

kršćanskog načina života i apostolskog djelovanja i za današnji mladi naraštaj" (Sluga Božji 

Ivan Pavao II.) te da je „izuzetna pojava", „uzor katoličkog vjernika laika za XXI. stoljeće - kao 

vrhunski intelektualac i duboki istinski vjernik" (Benedikt XVI.) .  

            Opravdano se njime možemo ponositi i pred drugim narodima, ali ga i sami trebamo što 

bolje upoznati, napose kroz mnoge njegove zapisane misli, vrlo dragocjene za svakog mladog 

intelektualca.  

            Od srca Vam svima želim da se što bolje ostvarite: kao ljudi intelektualci, kao kršćani 

katolici i kao dragocjeni Kristovi apostoli na područjima i mjestima gdje ćete ubuduće živjeti i 

djelovati.  

            Zazivam na sve Vas Božji blagoslov uz moćni zagovor Presvete Bogorodice Marije te 

zaštitnika mladih i svih Vas - Blaženog Ivana Merza.  

            Čestit Vam Božić, Sveto Isusovo porođenje te plodnu i blagoslovljenu novu 2009. 

godinu!  

+ Franjo Komarica, biskup banjolučki  

 


