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Zagreb, 1. siječnja 2009.  

Projekt “Put k Suncu” za upoznavanja  

lika, djela i poruke bl. Ivana Merza 
 

Osnovna škola „Dr. Ivan Merz“ iz Zagreba pokrenula je informativno – odgojno – 

natjecateljski projekt „Put k Suncu“ na temu Blaženoga Ivana Merza koji se sastoji u 

organiziranju više oblika natjecanja tijekom školske godine 2008/2009. Cilj je ovoga 

natjecanja bolje upoznavanje lika, djela i poruke Blaženika kao i promicanje onih vjerskih i 

moralnih vrijednosti koje je on živio i ostvarivao. 

Naslov projektu uzet je iz poznate izreke kojom su 

mladi, nakon njegove smrti, saželi cijeli život i 

poslanje bl. Ivana: „Hvala ti, orle Kristov, što si 

nam pokazao Put k Suncu"  tj. put k Isusu Kristu 

koji je Sunce našega života. 

Natjecanja će svoj završetak imati oko 

blagdana bl. Ivana Merza, 10. svibnja 2009. kada i 

škola „Dr. Ivan Merz" slavi svoj Dan škole. 

Natjecanje se ostvaruje u korelaciji s predmetima 

vjeronauk, hrvatski jezik i književnost, informatika, 

likovna kultura i tjelesno zdravstvena kultura. Za realizaciju ovoga projekta dobiveno je 

odobrenje od Gradskog Ureda za obrazovanje i od Agencije za odgoj i obrazovanje. Osnovna 

informacija o projektu već je upućena na sve Osnovne škole u Zagrebu.Navodimo ukratko 

okvirni program od pet područja ovoga projekta: 

 

 1. Natjecanje u znanju o bl. Ivanu (vjeronauk). – Provodi se u ekipi od četiri učenika. 

školsko natjecanje priprema sam vjeroučitelj na temelju literature objavljene o bl. 

Ivanu Merzu. 

 2. Literarno natjecanje. Za natjecanje u prozi predviđen je esej na temu lika, djela i 

tekstova-misli bl. Ivana Merza. Za natjecanje u poeziji traži se pjesma koja na osoban, 

lijep i kvalitetan način promišlja lik i djelo bl. Ivana. 

 3. Računalno natjecanje odnosi se: a) na suvremenu i maštovitu prezentaciju u 

powerpointu o Blaženikovu liku i djelu; b) na izradu digitalnih fotografija povezanih 

sa životom i djelovanjem bl. Ivana. 

 4. Likovno natjecanje u obliku crteža, slike ili plakata povezanih s bl. Ivanom Merzom 

treba biti maštovito i originalno. 

 5. Sportsko natjecanje u raznim disciplinama održava se u Osnovnoj školi „Dr. Ivan 

Merz". 

Za pobjednike u svih ovih pet kategorija predviđene su nagrade.Pozivamo vjeroučitelje da 

se u što većem broju uključe u ovaj Projekt.  Prijave za sudjelovanje u projektu primaju se do 

kraja siječnja 2009. Kod prijave dobivaju se svi ostale upute i materijali.  
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Zapadna Hercegovina, 15. siječnja 2009. 

Upoznavanje blaženog Ivana Merza u Zapadnoj Hercegovini 
 

Dan rođenja bl. Ivana Merza, 16. prosinca, obilježen je i u Zapadnoj Hercegovini. 

Zalaganjem prof. Vjekoslava Čambera, ministra prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije 

zapadne Hercegovine svim osnovnim i srednjim školama Županije podijeljeni su materijali i 

prezentacije o životu i djelu bl. Ivana za upoznavanje njegova lika, života i djela. Vjeroučitelji 

su za tu prigodu svojim vjeroučenicima po svim školama održali predavanje o Blaženiku kako 

bi djeca i mladež što bolje upoznala ovoga hrvatskog uzora i zaštitnika mladeži. 

Skupina srednjoškolskih profesora Zapadno-hercegovačke županije pod vodstvom 

ministra prof. V. Čambera pohodili su početkom prosinca prošle godine Rim. Bili su gosti 

Doma hrvatskih hodočasnika „Bl. Ivan Merz“ gdje su uz brojne sadržaje koje im nudi Vječni 

Grad dobili i opširne informacije o bl. Ivanu koji je ujedno uzor i zaštitnik također i 

prosvjetnih djelatnika. Pojedine škole Zapadno hercegovačke županije sudjelovat će također u 

projektu PUT K SUNCU što ga je ove godine pokrenula škola „Dr. Ivan Merz“ iz  Zagreba. 

Ministarstvo je također naručilo od Postulature i velike zidne slike bl. Ivana Merza koje će 

biti postavljene u svim školama Županije. 

 

 

Stockholm, 16. siječnja 2009. 

U Stockholmu osnovano društvo za mladež “Dr. Ivan Merz” 
 

U okviru Hrvatske katoličke misije u Stockholmu u 

Švedskoj prošle je godine tj. 7. rujna 2008. osnovano 

Hrvatsko katoličko društvo za mladež. Društvu su mladi dali 

ime „Dr. Ivan Merz“ po apostolu hrvatske mladeži. Cilj je 

društva zajedničko druženje, učvršćivanje katoličke vjere te 

zajedničko ostvarenje ciljeva Katoličke crkve. Također 

društvo organizira zajednička putovanja, proslave i ostalo 

što povezuje članove međusobno u prijateljskom duhu. 

Predsjednica društva je Valida F. Društvo ima i svoju 

stranicu na Facebook-u  koju je pokrenula predsjednica, a 

nalazi se na adresi:  

www.facebook.com/group.php?gid=48010628972 

 

 

Zagreb, 20. siječnja 2009. 

Pokrenuto Glasilo Postulature sl. B. Marice Stanković  
  

Postulatura službenice Božje Marice Stanković, objavila je koncem prošle godine prvi 

broj svoga Glasila pod nazivom "PORUKA VEDRINE". U uvodniku, uredništvo pojašnjava 

zašto baš takav naziv glasilu. Prvi razlog je upravo nevjerojatna podudarnost svih 

svjedočanstava i sjećanja na Maricu Stanković u jednome: ona je cijelim svojim bićem, 

svojom pojavom, nastupom i prijateljskim pristupom ljudima, čak i u danima teške patnje 

zračila vedrinom, radošću i pouzdanjem. 

Sestra Marica bila je bliska suradnica bl. Ivana Merza u apostolatu među ženskom 

mladeži. Bl. Ivan joj je bio uzor i nadahnitelj za mnoga njezina apostolska djela, posebice za 

osnivanje svjetovne ustanove Suradnica Krista Kralja. 

http://www.facebook.com/group.php?gid=48010628972
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Nakana Glasila je obavještavati o svim koracima u kanonskom postupku za uzdizanje 

službenice Božje na čast oltara. U ovom prvom broju donosi se osvrt na otvaranje procesa i na 

neke važnije početne događaje. Tako je objavljen faksimil proglasa za pokretanje kauze 

beatifikacije službenice Božje Marice Stanković, što ga je 19. listopada 2006. godine potpisao 

zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Kronološki prikaz događanja donosi postulator 

mr. Milan Pušec. 

Više priloga približavaju život Marice Stanković. Tako Glasilo donosi prilog vezan uz 

godinu 1938., tj. početak Zajednice suradnica Krista Kralja što ga je sestra Marica osnovala 

po nadahnuću i na poticaj bl. Ivana Merza. O. Bonaventura Duda dalje piše o prvoj Maričinoj 

knjizi „Mladost vedrine". Zanimljiv je i prilog o jedinstvenom svjedočanstvu iz Krašića uz 

koji se nalazi i pismo što ga je o smrti Marice Stanković suradnicama Krista Kralja uputio 

kardinal Alojzije Stepinac, tada još krašićki zatočenik. Tu su još svjedočanstva nekadašnjih 

logorašica, te kraći prikaz knjige „Adventska čežnja – Božićni dolazak" nastala temeljem 

tekstova nađenih u rukopisnoj ostavštini, kao i knjige od Žarka Brzića „Nasmijano lice" prve 

Maričine biografije objavljene još za vrijeme komunističkog režima. 

I iz logora poticala je svoje na kršćansku radost. Drugi razlog ovom naslovu može se 

potražiti u knjizi o povijesti i djelovanju orlovske i križarske organizacije  „Mladost vedrine" 

koju je sestra Marica objavila usred Drugog  svjetskog rata. Uredništvo dodaje, da se ni našim 

mladima danas usprkos svega napretka ne smiješi sigurna, neopterećena budućnost. Možda je 

baš nama danas na poseban način potrebna Maričina poruka o vedrini koja ne počiva na 

krhkim ljudskim dosezima, nego se temelji i raste na pouzdanju u Gospodina. 

 

 

Kaštel Novi, 30. siječnja 2009. 

Aktivnosti udruge “Bl. Ivan Merz” 
          

U organizaciji Udruge mladih «Bl. Ivan Merz» Kaštela, župe Kaštel Novi i Oš 

»Bijaći», održana je XIII. župno-školska Vjeronaučna olimpijada u vremenu od 26. 1. do 29. 

1. 2009. Na ovogodišnjem natjecanju koje je bilo posvećeno temi: „Franjo Asiški u izgradnji 

Crkve“ sudjelovala je  71 ekipa s 277 natjecatelja od III. do VIII. razreda. I ove godine na 

natjecanju su sudjelovali učenici Oš „Filip Lukas“ Kaštel Stari sa 7 ekipa.  
Natjecanje je započelo 26. siječnja igrama Milijunaš i Pitalice.  Nastavljeno 

je Akcijom sakupljanja starog papira koja je održana u utorak 27. 1. gdje je u samo jedno 

poslijepodne sakupljeno 10,5 tona 

papira. Sakupljeni papir bit će dostavljen 

tvrtki  PAN SPLIT koja će nagraditi 

jednodnevnim izletom najuspješnije ekipe s 

natjecanja. U srijedu 28. 1. pisao 

se test. Nakon završnice održane u četvrtak 

29. 1. i igre sedmica-bingo dobili smo dva 

pobjednika. 

S osvojenih 170 bodova od mogućih 

175 pobjedu su podijelile ekipeSv. Ante iz 

VII.a razreda Oš „Bijaći" u sastavu: Doris Guja, Fani Danilo, Anita Brajković i Marta 

Dumančić, te ekipa Sv. Leopolda Mandića iz VIII.c razreda Oš „Filip Lukas" Kaštel Stari u 

sastavu: Petra Baković, Jelena Grbeša, Kristina Botić i Marija Antoaneta Bašić. Pedeset 

najuspješnijih natjecatelja bit će nagrađeno prigodnim izletom. 

XIII. Vjeronaučnu olimpijadu uspješno je realizirala ekipa školskih vjeroučitelja, 

učitelja i animatora Katoličke udruge mladih „Bl. Ivan Merz" Kaštela. 
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U proteklih 13 godina na našoj olimpijadi ukupno su sudjelovale 853 ekipe  s  3.229 

učenika, a u deset sabirnih akcija ukupno je  sakupljeno 59 tona (59. 000 kg) starog papira. 

 

 

Križevci, 30. siječnja 2009.  

Bl. Ivan Merz na “Danima hrvatskih svetaca i blaženika” 
 

U okviru prvih „Dana hrvatskih svetaca i blaženika", u dvorani Hrvatskoga doma u 

Križevcima, u petak 30. siječnja održan je okrugli stol s temom „Aktualizacija hrvatskih 

svetaca i blaženika". Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici redovničkih zajednica 

kojima su pripadali hrvatski sveci i blaženici, te postulatori za proglašenje svetima. Okrugli 

stol bio je prigoda upoznati neke možda malo poznate činjenice iz života hrvatskih svetaca i 

blaženika, te proniknuti u poruku koju nam oni mogu uputiti u našem današnjem 

svakodnevnom življenju. 

O prvom hrvatskom svecu, sv. Nikolu Tavelića govorio je provincijal Hrvatske 

provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Reda kojem je i sam svetac pripadao, fra 

Hontić. Fra Ivica Petanjak, provincijal Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana 

Mandića govorio je o svecu čije ime provincija i nosi. O. Petanjak je podsjetio je kako se 

ističe da će 21. stoljeće karakterizirati bolest, depresija. Svi žele govoriti, ali malo je onih koji 

hoće slušati, a sv. Leopold je cijeli svoj život posvetio slušanju, i unošenju nade u beznađe, pa 

tako svatko tko ima nadu neće upasti u depresiju.  Preč. Ivan Miklenić je istaknuo kako sv. 

Marko Križevčanin ima mnogo toga reći nama suvremenim vjernicima. Spoznao je da je 

vjernost Bogu, svojoj vjeri i Crkvi vrednija i važnija od vlastita života. 

O bl. Augustinu Kažotiću  govorio je dominikanac o. Marijan Biškup. Vlč. Anđelko 

Košćak predstavio je bl. Graciju iz Mula. O blaženoj Ozani Kotorskoj, kojoj se jednako utječu 

i katolici i pravoslavni, govorila je dominikanka s. Slavka Sente. Mons. Juraj Batelja govorio 

je o bl. Alojziju Stepincu.  S. Vianeja Kustura prikazala je životni put bl. Marije Propetog 

Isusa Petković.  

Najmlađega hrvatskog blaženika, našega suvremenika bl. Ivana Merza predstavio je 

njegov postulator isusovac o. Božidar Nagy. Poruke Blaženika današnjem vremenu postulator 

je predstavio kroz njegov portret izrađen za beatifikaciju. Gledajući ga na slici u civilnom 

odijelu s kravatom pod vratom taj mladi čovjek koji je živio u svijetu sa svjetovnim 

zanimanjem i tako ostvario svetost kao prvu svoju poruku nam upućuje da je moguće ostvariti 

svetost u svjetovnom zanimanju. Nadalje kao katolički intelektualac primjer je povezivanja 

vjere, znanosti i kulture. Crkve iza njegova portreta – banjalučka i zagrebačka katedrala, te 

Bazilika sv. Petra, – znak su njegove odanosti crkvenom učiteljstvu, te poziv na vjernost 

crkvenim pastirima. Kao apostol mladeži bio je pravi Kristov svjedok, pa je uzor mladima. 

Nadalje taj blaženik nas upućuje kako je euharistija izvor snage i jakosti. Značaj njegove 

euharistijske pobožnosti postulator je potkrijepio i činjenicom kako je papa Benedikt XVI. 

u svojoj prvoj apostolskoj pobudnici „Sacramentum Caritatis" među osamnaest duhovnih 

velikana iz povijesti Katoličke Crkve, uzora štovanja Euharistije, uvrstio i bl. Ivana Merza. 

U vrlo živoj raspravi koja je uslijedila istaknuto je i kako slabo poznajemo hrvatske 

svece i blaženike, te je upozoreno i na mali broj proglašenih hrvatskih svetaca i blaženika u 

odnosu na višestoljetnu hrvatsku katoličku tradiciju. Okrugli stol je moderirao Mario Raguž, a 

prigodne tekstove o svetosti čitao je glumac Dubravko Sidor. 
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Francuska, 2. veljače 2009. 

Francuski časopis “La Vie” o blaženom Ivanu Merzu 
   

Jedan od  najtiražnijih francuskih tjednika, katolički časopis La vie (Život) broj 3308  

(od 22. do 28. siječnja 2009.) u specijalnom dosijeu (dodatak namijenjen za čuvanje) 

predstavlja mladoga profesora suvremene francuske književnosti Thomasa Gueydiera velikog 

štovatelja bl. Ivana Merza o kojemu opširno govori u svome intervjuu. 

Prof. Thomas Gueydier, laik, otac četvero djece, 2004. 

prihvatio je vrlo zahtjevnu funkciju koordinatora teološkog centra 

u Caenu, da bi 2007. bio imenovan direktorom istoga prestižnog 

teološkog ali i kulturnog središta Normandije.  

Ime g. Gueydiera nije nepoznato ni u Hrvatskoj. Osobito ga 

se sjećaju štovatelji bl. Ivana Merza. Mladi francuski profesor 

posjetio je Hrvatsku 2005. godine i održao je u Zagrebu i u Banjoj 

Luci više predavanja posvećenih hrvatskom Blaženiku, posebice 

Merzovoj doktorskoj disertaciji koja obrađuje utjecaj liturgije na 

francuske književnike. 

Na početnoj stranici navedenog dosijea u časopisu LA VIE 

uz  njegovu fotografiju-portret, novinar je za naslov izdvojio 

rečenicu iz interviewa s profesorom Gueydierom «Kršćani, 

udarimo šakom o stol !»  (Chrétiens, taponsdupoing sur la table!). Govoreći o svojim 

aktivnostima vezanim uz ravnatelja centra g.Gueydier izražava želju da svojim radom 

pridonosi povezivanju suvremenog društva s njegovom kršćanskom baštinom. Kako su 

njegovi suradnici uglavnom svećenici, napominje da u izrazito crkvenu sredinu nastoji unijeti 

i svoj laički pogled na svijet, potičući teologe u rasvjetljavanju mnogih pitanja vezanih uz 

teme koje zaokupljaju suvremeno društvo. Navodeći neke pozitivne primjere djelovanja 

kršćana iz svoje sredine, naglašava kako je svaki krštenik pozvan objavljivati kršćanske 

vrijednosti, katkad se i suprotstaviti  općeprihvaćenim stavovima, štoviše udariti i šakom o 

stol. Kršćani se trebaju bez straha uključivati u rasprave o gorućim pitanjima našeg vremena – 

umjesto povlačenja, poticati diskusiju. Samo tako moći će svjedočiti svoje pouzdanje u Božju 

providnost, ističe Thomas Gueydier . 

Govoreći o sebi profesor Gueydier spominje svoje odrastanje u kršćanskoj obitelji što 

je mnogo pridonijelo njegovu formiranju i izgrađivanju vlastitoga stava prema kršćanstvu i 

Crkvi. Ne tako davno, ljeta 2003. godine, otkrio je Ivana Merza koji je također mnogo utjecao 

na njegovu duhovnost. Merz ga je najprije oduševio svojom disertacijom o utjecaju liturgije 

na književnost. U toj knjizi mladi profesor iščitao je most između vjere i kulture. Upravo ta 

tema zaokuplja i njegove težnje. U želji da što bolje upozna život i djelo Ivana Merza, 

posjetio je Zagreb i Banju Luku gdje se obogatio novim spoznajama i njegovom duhovnošću. 

I ne samo to, hrvatski Blaženik postao je duhovni uzor današnjem ravnatelju teološkog 

instituta u Caenu. Ivan Merz štuje se i u cijeloj njegovoj obitelji. Svojem trećem djetetu, 

rođenom 2005. uz ime Jean dao je drugo ime Ivan. Zajedno s djecom svake večeri obitelj 

Gueydier moli se blaženom Ivanu. Djeca postepeno upoznaju Ivana Merza i vesele se što će 

uskoro posjetiti Hrvatsku i doći na grob Blaženika kojemu se svakodnevno mole… 

 Tekstu kojim se predstavlja ravnatelj teološkog centra u Caenu, dodani su fotografija i 

najvažniji biografski podaci njegova duhovnog uzora Ivana Merza. Uz to, čitateljima  je 

ponuđen i Merzov tekst za meditiranje – Paul Verlaine o liturgiji, ulomak iz knjige Utjecaj 

liturgije na francuske pisce kao i podaci o drugom izdanju ove knjige i mogućnosti njezine 

nabavke, a nije zaboravljena ni adresa web-stranice Ivana Merza.  

 

 



390 
 

Žaborić kraj Šibenika, 4. ožujka 2009. 

Novi vitraj bl. Ivana Merza 
 

Nova crkva sv. Ane u mjestu Žaborić kod Šibenika, župa Krapanj-Brodarica ukrašena 

je vitrajima hrvatskih svetaca i blaženika, među kojima je i blaženi Ivan Merz. Sve vitraje 

izradio je akademski slikar Mile Skračić 2004. g.  koji je kao 

umjetnik priznat u svijetu i Hrvatskoj. Živi i radi u Splitu, Murteru i 

Zagrebu. Na temelju njegovih uspjeha u uređenju drugih crkava 

tadašnji župnik  župe Krapanj-Brodarica fra Drago Ljevar koji je tu 

bio na službi od  1997. do 2003. pozvao ga je i za uređenje nove 

crkve sv. Ane u Žaboriću. Sredstva za izradu vitraja darovali su 

sami vjernici. 

Samo mjesto Žaborić je zaselak župe Krapanj-Brodarica. 

Ima 300 stalnih stanovnika. Oko 100 stalnih obitelji prima 

blagoslov. Mjesto ima preko 800 kuća koje pripadaju vikend-

stanovnicima i turistima. Kamen temeljac za novu crkvu u Žaboriću 

blagoslovio je Sveti Otac Ivan Pavao II. 4. listopada 1998. u Splitu 

na Žnanju. Iste godine započela je izgradnja crkve, a prva sveta 

misa u još nedovršenoj crkvi služena je za Božić 1999. Za župnika 

fra Ante Kekez (2003.-2007.) postavljeni su vitraji i uređen okoliš. 

Sada župom upravlja fra Ante Budimir. Crkva je obojana iznutra i uređen je prezbiterij. 

Mještani Žaborića sa svojim vikend obiteljima i turistima iz raznih država potpomažu 

ukrašavanje ove crkve. 

 

 

Kanada, 23. ožujka 2009. 

Biskup Franjo Komarica o bl. I. Merzu u Kanadi 
 

Banjolučki biskup Franjo Komarica pohodio je tijekom deset dana hrvatske župe u 

Ontariju, u Kanadi i susreo se s brojnim svojim vjernicima iz Banjalučke biskupije,  koji su se 

kao izbjeglice i prognanici ondje nastanili. U nekoliko navrata govorio im je i o bl. Ivanu 

Merzu i blagoslovio kamen budućeg spomen prostora bl. Ivanu Merzu. 

Pastirski pohod biskupa Komarice hrvatskim župama Južnog Ontarija završio je 23. 

III. Desetodnevniboravak u Ontariju bio je potpuno ispunjen raznolikim aktivnostima. Nakon 

susreta s hamiltonskim biskupom libanonskog porijekla, biskup Komarica je razgledao 

obnovljenu hamiltonsku katedralu Krista Kralja a popodne se susreo s predstavnicima 

ogranka katoličke udruge „Kolumbovi vitezovi“. Navečer je poslije križnog puta koji su 

predvodili krizmanici i učitelji Hrvatske škole u crkvi sv. Križa predvodio misu teistaknuo 

primjer apostola hrvatske katoličke mladeži bl. Ivana Merza koji potječe iz njegove 

biskupije. Lik bl. I. Merza ponudio je za uzor svima, i mladima i odraslima. U subotu 21. 

ožujka ujutro Biskup se u crkvi u Hamiltonu susreo s 11 krizmanika i njihovim kumovima, a 

potom je u maloj dvorani održao duhovni nagovor učiteljima Hrvatske župne škole. 

Dvadesetak učitelja i njihovih pomoćnika, uglavnom mladih i rođenih u Hamiltonu, slušalo je 

njegovo razmatranje o vjerskim prilikama u Bosni, o radu s mladima, o bl. Ivanu Merzu i 

pripremi Dana mladih u BiH koji će se održati ove godine u njegovoj biskupiji. 

U ponedjeljak poslije objeda u Hamiltonu u društvu s nekoliko hrvatskih svećenika 

biskup je u malom parku ispred župne rezidencije posadio drvce kao spomen na njegov 

posjet i blagoslovio kamen budućeg spomen prostora bl. Ivanu Merzu, a u popodnevnim 

satima u pratnji svoga domaćina stigao u torontsku zračnu luku gdje su ga ponovno dočekali i 

ispratili prijatelji, također izbjeglice iz njegove biskupije. 
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Cijeli kratki boravak biskupa Komarice, kao predstavnika hrvatskih biskupa obiju 

domovina – Hrvatske i Bosne i Hercegovine, uz prvotnu svrhu podjeljivanja sakramenta sv. 

Potvrde u Hamiltonu i Torontu, poslužio je za ohrabrenje hrvatskim pastoralnim djelatnicima 

u tom dijelu Kanade, za susrete s mnogobrojnim hrvatskim iseljenicima i brojnim 

prognanicima upravo iz Bosne i Hercegovine, a napose iz Banjolučke biskupije, za pružanje 

istine o nenormalnim prilikama u Bosni i Hercegovini, posebno u Banjolučkoj biskupiji i 

osobito u opustošenom dijelu njegove biskupije u sastavu srpskog entiteta. Biskupov vapaj za 

pomoć mnogim prognanicima koji se, po Biskupovom čvrstom uvjerenju, žele vratiti ali 

nemaju kamo i nemaju uvjeta za opstanak, slušali su vjernici u crkvama i dvoranama, prenijeli 

župni listovi i kanadski dnevnici „The Canadian Post“ i „Spectator“ u ponedjeljak 23. ožujka. 

 

 

Španjolska, 9. travnja 2009. 

Bl. Ivan Merz na prvim Međunarodnim danima  

o suvremenoj laičkoj svetosti 
 

Na španjolskom Katoličkom sveučilištu „Cardenal Herrera“ u Valenciji koje ima svoje 

podružnice u susjednim gradovima Elche i Alicante, održavali su se od 2. do 7. travnja 

2009. Prvi međunarodni dani o suvremenoj laičkoj svetosti. Suorganizatori ovoga skupa uz 

spomenuto Katoličko sveučilište bili su biskupija Orihuela-Alicante, Katolička udruga za 

promicanje vjere te vatikanska Fundacija  Katoličke Akcije škola svetosti „Pio XI.“ Skup se 

održavao na nekoliko mjesta u gradovima Alicante i Elche.  

Tema skupa, prvoga ovakve vrste bila 

je:  Djeca, adolescenti, mladi – sveci (Ninos, 

adolscentes y jovenessantos). Kroz šest dana 

održana su brojna predavanja, aktivnosti, 

manifestacije, okrugli stolovi, molitveni skupovi 

posvećeni upoznavanju svetosti koju su ostvarili 

mladi kršćani u dječjoj i mladenačkoj dobi u 

raznim krajevima svijeta. Organizatori skupa 

uvrstili su u program i bl. Ivana Merza kao 

predstavnika mladih Božjih ugodnika iz istočne 

Europe.  Predstavio ga je postulator zanjegovu 

kanonizaciju  o. Božidar Nagy, kojega su 

organizatori pozvali na ovaj skup. 

            Skup je otvorio u središnjoj  biskupijskoj dvorani grada Alicantea 2. travnja mjesni 

biskup mons. Rafael Palmero Ramos. Kao predavači na skupu su sudjelovali i pojedini 

španjolski biskupi, te kardinal  Ricardo Maria Carles Gordo iz Barcelone. Sudjelovali su i 

predstavnici vatikanske Kongregacije za kauze svetaca iz Rima koji su govorili o uvjetima i 

načinu proglašavanja svetaca. 

            Teme o fenomenu kršćanske svetosti u dječjoj i mladenačkoj dobi bile su obrađivane s 

teološkog, pastoralnog i posebice katehetskog vidika. Predavači iz raznih zemalja 

predstavljali su herojske živote mladih blaženika, svetaca i slugu Božjih, kandidata oltara koji 

su bili raspoređeni u nekoliko kategorija. Bila je to zanimljiva panorama svetosti ostvarene u 

mladenačkoj dobi. Došlo je do izražaja da je fenomen svetosti u mladenačkoj dobi također 

univerzalan, i nije rezerviran samo za nekoliko izabranih kršćanskih naroda. 

            Donosimo u nastavku prikaz glavnih predavanja koja su se odvijala u dva grada te 

paralelno na nekoliko mjesta u raznim dvoranama. 

             Na Katoličkom sveučilištu u Elcheu, poznat kao prvi grad u Europi po svojim brojnim 

palmama, o temi svetosti u sveučilišnom svijetu govorio je  dr. Francisco Cejar Garcia 
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Magon, biskupski vikar iz Toleda, profesor Teološkog institutu. Predstavljeno je bilo potom 

dvoje mučenika iz sveučilišnog svijeta, žrtve vjerskih progona u španjolskoj iz 1936. g.:  22-

godišnjeg studenta-mučenika, blaženog Francesa Castello Aleu (1914.-1936.), predstavio je 

mons. Joan Piris, biskup Lleida, a o blaženoj Luisi Mariji Frias Canizares, sveučilišnoj 

profesorici  govorila je prof. Isabela Ferrero. Kategoriju sveučilištaraca, svjedoka ostvarenih 

herojskih vrlina u svijetu predstavila je središnjica Katoličke Akcije iz Rima. Od svojih 

brojnih svetaca i blaženika izabrali su tri predstavnika blaženika iz raznih geografskih 

područja, među kojima je bio i bl. Ivan Merz. 

            Kao uzora sveučilišne svetosti iz zapadne Europe Giorgia Pierra Frassatija (1901-

1925.), blaženika talijanske Katoličke Akcije predstavio je prof. Roberto Falciola iz Torina. 

Bl. Ivana Merza kao predstavnika svetosti iz Istočne Europe predstavio je njegov postulator o. 

Božidar Nagy.   Na kraju ova dva izlaganja naglašeno je kako je oba ova blaženika, i 

Frassatija i Merza Papa Benedikt XVI. uvrstio  među 18 velikih  svetaca Katoličke Crkve kao 

uzore štovanja Euharistije u svojoj apostolskoj pobudnici SacramentumCaritatis (br. 94).  Iz 

treće geografske regije, latinske Amerike bio je predstavljen blaženi Karlo Manuel Rodriguez 

iz Porto Rika, apostol Katoličke Akcije. O njemu je govorila dr. Siliva Correale, službenica 

Kongregacije za kauze svetaca.  

            Paralelno s predavanjima na Katoličkom sveučilištu u Elcheu održavana su predavanja 

u gradu Alicanteu. Kardinal Ricardo Carles Gordo iz Barcelone govorio je o svetosti kao 

motivaciji za katehezu i biskupijski pastoral. O blaženom Jose Sanchez del Rio (1913. – 

1928.) 14-godišnjem mučeniku ubijenom za vrijeme vjerskih progona  u Meksiku govorio je 

službenik njegove postulature. Predstavljeni su potom bili i službenici Božji za koje je proces 

beatifikacije u tijeku: 17-godišnji Alfred Carrasco Herrero i 16-godišnji  Antonio Ferrer 

Rodrigo obojica ubijeni  kao mučenici 1936 g. u Španjolskoj. U program su bili uvršteni i 

afrički blaženici laici-katehisti. O dvadesetogodišnjoj vjeroučiteljici  Rebeki Rocamora Nadal 

(1975.-1996.), za koju se vodi postupak 

beatifikacije govorila je njezina rođena sestra 

Laura. 

            O službenici Božjoj Josefini 

Vilaseca, dvanaestogodišnjoj mučenici sv. 

čistoće  iz biskupije de Vic govorio je biskup 

iste biskupije  Mons. Roma Casanova. 

Predstavljeni su bili i ostali mladi kandidati 

za blaženike čiji je proces u tijeku: 

devetogodišnja djevojčica Marija Valerio 

(1930.-1939.), četrnaestogodišnja Alesia 

Gonzalez (1971-1985.) obje iz Madrida, te 

šesnaestogodišnji  Faustino Perez  Magro iz Valencije (1946-1963.) Posebna zanimljivost bilo 

je predstavljanje  najmlađeg kandidata za svetost, časne službenice  Božje Nennoline-

Antoniette Meo koja je umrla  na glasu svetosti u svojoj tek sedmoj godini života 1937., a 

sahranjena je u bazilici sv. Križa u Rimu.  

            Pozornost skupa privukla su izlaganja dvojice specijalista, službenika vatikanske 

Kongregacije za kauze svetaca iz Rima. Prof. dr. Patricio Polisca, profesor na rimskom 

sveučilištu Torvergata, predsjednik liječničke komisije u Kongregaciji za kauze svetaca i 

papin osobni liječnik, govorio je o medicinskom vidu čudesa koja se predstavljaju u 

postupcima za beatifikacije i kanonizacije. P. Luigi Borriello, karmelićanin, profesor na 

Teološkom institutu Terezijanumu u Rimu i konzultor-teolog u Kongregaciji za kauze svetaca 

govorio je o teološkim vidovima čudesa u postupcima beatifikacija i kanonizacija. 

            Hrvatski blaženik Ivan Merz na poseban je način bio prisutan na ovome skupu. Ne 

samo da je uvršten u program, nego su organizatori prepoznali polivalentnost njegove karizme 
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i bogatstvo njegove poruke i svjedočenja te je tako bl. Ivan bio jedini od svih mladih 

blaženika i svetaca koji je na ovom skupu bio predstavljen čak u tri različite kategorije. Prvo, 

kao uzor studentima i sveučilišnom svijetu bl. Ivan je bio predstavljen na Katoličkom 

sveučilištu u Elcheu. Potom kao prosvjetni djelatnik, te čovjek vjere i odgojitelja za vjeru i 

apostol mladeži predstavljen je bio vjeroučiteljima biskupije Alicante kojih ima preko tisuću. 

I treći puta kao uzor „uspjelog života" i program života i djelovanja za mladog katolika bl. 

Ivan Merz je bio predstavljen mladima iz cijele biskupije Alicante koji su se u subotu uoči 

Cvjetnice okupili oko mjesnog biskupa mons. Rafael Palmero Ramos na proslavi 24. 

svjetskog dana mladih.  Mnogi sudionici ovoga skupa posebno su se zainteresirali za ovoga 

mladog hrvatskog blaženika a svima je bio podijeljen informativni materijal o bl. Ivanu tiskan 

za tu prigodu na španjolskom jeziku. 

Sva predavanja s ovoga Prvog međunarodnog skupa o suvremenoj laičkoj svetosti u 

mladenačkoj dobi bit će objavljena u posebnom Zborniku.  

Na kraju skupa bila je istaknuta njegova važnost jer se održavao u vremenu kad valovi 

sekularizacije sve više zapljuskuju današnju mladež. Skup je kroz svoja brojna predavanja i 

izlaganja svratio pozornost ne samo sudionika nego i javnosti koja ga je preko medija pratila, 

a posebice odgojitelja i vjeroučitelja na divne uzore mladih ljudi koji su svetost ostvarili u 

mladenačkoj dobi te mogu i trebaju biti uzori životnih vrijednosti i opredjeljenja i današnjoj 

mladeži. 

 

 

Split, 14. travnja 2009. 

Humanitarna udruga “Ivan Merz”  

dobitnica povelje Splitsko-dalmatinske županije 
   

Humanitarna udruga Ivan Merz iz Solina 

dobitnica je Povelje Splitsko dalmatinske županije za 

"izniman doprinos stipendiranju srednjoškolaca i 

studenata". Povelju je Udruzi uručio na svečanoj 

proslavi Dana županije 14. travnja u Muzeju 

hrvatskih arheoloških iskopina u Splitu župan splitsko 

dalmatinski Ante Sanader. U obrazloženju stoji kako 

je Udruga Ivan Merz ove akademske godine podijelila 

118 stipendija i time se svrstala na sam vrh po 

dodjeljivanju stipendija. Povelju je u ime Udruge 

primila gđa Vesna Prlenda, jedna od njezinih prvih članica.  Ova Povelja  je ujedno priznanje 

i svim donatorima bez kojih Udruga ne bi mogla  ovako uspješno djelovati na dobro hrvatske 

mladeži a sve po nadahnuću bl. Ivana Merza i uz pomoć njegova nebeskog zagovora. 

Udruga Ivan Merz osnovana je 2006.godine s ciljem stipendiranja srednjoškolaca i 

studenata slabijeg imovinskog stanja sa područja cijele Hrvatske. Svake godine na raspisani 

natječaj pristigne veliki broj zamolbi i zahvaljujući donatorima broj pozitivno riješenih 

zamolbi je svake godine sve veći. Primanjem ove Povelje udruga Ivan Merz se našla u 

izabranom društvu zaslužnih pojedinaca i udruga Splitsko dalmatinske županije. 
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Zagreb, 19. travnja 2009. 

30 godina nadahnuća bl. Ivana Merza – Uskrsfest 2009. 
 

Trideset godina nakon prvog Festivala duhovne glazbe održanog po nadahnuću bl. 

Ivana Merza na Mladi Uskrs 22. travnja 1979. u Zagrebu, opet su se ove godine na Bijelu 

nedjelju okupili brojni mladi da riječju i pjesmom proslave Kristovo Uskrsnuće kako je to bila 

i na prvom Uskrs festu. Tijekom godina organizacija Festivala se usavršavala pa su ove 

godine na Bijelu nedjelju 19. travnja u dvorani "Lisinski" Uskrs Fest organizirali  Odbor za 

mlade Hrvatske biskupske konferencije i Hrvatski katolički radio pod pokroviteljstvom 

predsjednika HBK.  

I ove godine, o njegovoj 30. obljetnici održan je USKRSFEST u nedjelju 19. travnja u 

Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. 

Prema odluci stručnog žirija prvu nagradu osvojio je sastav "Emanuel" iz župe bl. 

Alojzija Stepinca u Velikoj Gorici. Izveli su skladbu 

"Najbolji prijatelj" za koju je glazbu i tekst napisao 

Dražen Pavin, a aranžman Domagoj Pavin. Dobitnica 

druge nagrade je Magdalena Tomić-Mijatović sa 

skladbom "Moja snaga". Ta profesorica glazbe iz 

Rijeke autorica je glazbe i aranžmana, a tekst potpisuje 

Danijela Tečić-Matoševac. Debitantica na 

ovogodišnjem festivalu Maja Tadić iz Rijeke sa 

skladbom "Vjera u Gospodina" osvojila je treću 

nagradu. Glazbu i aranžman potpisuje Duško Rapotec-

Ute, a tekst Robert Pilepić. 

Nagradu za najbolji tekst, koju tradicionalno dodjeljuje Glas Koncila ove godine 

osvojila je pjesma "U Tvojim rukama" za koju je tekst napisala Josipa Dević, a izvela 

vokalno-instrumentalna skupina "Proroci" iz Subotičke biskupije. 

Nagrada za najbolju skladbu prema odabiru samih izvođača dodijeljena je sastavu 

"Sve boje ljubavi" iz župe sv. Ivana Bosca u Podsusedu koji su izveli skladbu "Tvoj me križ 

otkupio". Tekst su napisali Vlatka Lebinac Milinović i Neven Milinović koji potpisuje glazbu 

i aranžman. 

Na Uskrs festu su, uz predsjednika HBK, nazočili su i zagrebački nadbiskup kardinal 

Josip Bozanić, predsjednik Odbora za mlade HBK šibenski biskup Ante Ivas, generalni tajnik 

HBK mons. Vjekoslav Huzjak, te kao izaslanik zagrebačkoga gradonačelnika Stipe Zeba. 

Nadbiskup Srakić tom je prigodom istaknuo da su radost, pjesma i mladost smjerokaz na putu 

Krista uskrsnuloga, jer želimo biti narod budućnosti. Stoga je zahvalio mladima koji trideset 

godina i u ratnim i poratnim godinama, u radostima i nedaćama na taj način predstavljaju svoj 

rad te svjedoče Krista. 

Kardinal Bozanić istaknuo je da se na festivalu osjeća kreativnost mladih, stoga se 

mnogi rado ponovno odazivaju. "Vas, dragi mladi, ovdje na osobit način promatramo kao one 

koji su zauzeti u svojoj Crkvi. Ovdje se osjeća radost naše Crkve i traganje za istinom. U 

vama dragi mladi pozdravljam našu mladu Crkvu i njoj se posebno radujem", rekao je 

kardinal Bozanić te čestitao mladima na oduševljenju s Isusom. Izražavajući radost 

događajem, biskup Ivas podsjetio je kako iza mnogih projekata i akcija za mlade stoje 

(nad)biskupijski povjerenici, te u njihovo i svoje ime mladima poručio "mi vas volimo". 

Stipe Zeba istaknuo je kako je Uskrs fest postao dio zagrebačke tradicije, stoga je čast 

gradu Zagrebu biti pokrovitelj, jer "ste to vi zaslužili, zato što ste vi blagoslov ovoga grada, 

domovine Hrvatske, i zato što je uskrsna radost vidljiva na vašim ustima". 

U natjecateljskom dijelu festivala izvedeno je dvadeset skladbi: Davor Terzić i zbor 

mladih sv. Eufemije – Druga obala; Maja Tadić – Vjera u Gospodina; Sve boje ljubavi – Tvoj 
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me križ otkupio; Monolit – Ti si živ; Magdalena Tomić-Mijatović – Moja snaga; TS šokački 

cvit – Večernji susret; Zbor mladih Nebeski znak – Himna Stvoritelju; Franko Krajcar i 

Orijana Rosezin – Primi ruke; VIS Betlehem – Vodiš me; Apostoli mira – Vjera moja nosi 

me; VIS Izidor – Dolaziš mi; Sperantes – Jutro Uskrsa; Zakon neba – Zadnja riječ; Emanuel 

Enko Majstorović – Ti si moj Kralj; Marijana Zovko – Milostiv budi; VIS Proroci – U Tvojim 

rukama; Jelena Barić – Korak bliže; Quartet Noa – Hvalospjev Bogu; Ivo šeparović i Bljesak 

– Tragom radosti; Emanuel – Najbolji prijatelj.  Skladbe su izvođači izveli uživo u pratnji 

orkestra Uskrs festa. 

Natjecateljski dio ovogodišnjeg Uskrs festa započeo je revijalnim programom u kojem 

su povjerenici za mlade izveli skladbu "Vodi me", čiji je autor povjerenik za mlade šibenske 

biskupije don Marinko Mlakić. Kako je to okupljanje 

poglavito mladih prigoda upoznati s projektima 

upravo namijenjenima njima, ove godine 

predstavljen je II. susret hrvatske katoličke mladeži 

Bosne i Hercegovine 9. i 10. svibnja u Livnu. O 

značaju susreta za Crkvu u Bosni i Hercegovini, a 

osobito za mjesnu Crkvu, govorio je povjerenik za 

mlade Banjolučke biskupije don Ilija Piličić. Himnu 

susreta "Korake nam upravljaj putovima mira i 

dobra", koju je napisao banjolučki biskup Franjo 

Komarica, izveli su Luka Balvan i Iva Boršić. 

Dodijeljene su nagrade glazbenim sastavima koji su prije četrdeset godina započeli 

djelovati na hrvatskoj duhovnoj sceni. Nagrada je uručena glazbenom sastavu Sperantes, koji 

djeluje pri samostanu franjevaca konventualaca Sv. Frane u Splitu, te VIS-u Jukić koji djeluje 

pri franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Nagrada je dodijeljena i skupini "Prijatelji" koju su 

pokrenuli franjevački studenti na Trsatu, a aktivno je djelovala do godine 1975. Glazbenoj 

skupini "Žeteoci" koja je utemeljena godine 1965., a četiri godine kasnije objavila LP, 

nagrada će biti uručena na predstavljanju novoizdanog nosača zvuka. 

Svi su se izvođači okupili dan ranije, u subotu 18. travnja, u prostorima 

Nadbiskupijskog pastoralnog instituta u Zagrebu. Predavanje na temu "Krist je glava, a mi 

smo udovi Njegovi" održao je povjerenik za pastoral mladih šibenske biskupije don Marinko 

Mlakić. Mladima je posvjedočio i svoja iskustva u dugogodišnjem bavljenju duhovnom 

glazbom. U radionicama su sudionici Uskrs festa imali zadatak uglazbiti pojedine Pavlove 

poslanice, a susret je završio misnim slavljem i druženjem. 

Počeci, pak samog Uskrs festa datiraju još od 1978. god. Izvorno nadahnuće za Uskrs 

fest bio je blaženi Ivan Merz, čija se 50. obljetnica smrti obilježavala te godine na svečani 

način. Nakon veoma uspjele Akademije za blagdan Krista Kralja 1978. u povodu proslave bl. 

Ivana Merza došla je ideja da se pokrene smotra glazbenog stvaralaštva mladih za izvođenja 

duhovne glazbe, gdje bi se našli svi sastavi koji izvode duhovnu glazbu. O. Božidar Nagy, 

koji je već tada vršio službu postulatorabl. Ivana Merza predložio je ideju Katehetskom centru 

Zagrebačke nadbiskupije koji je prihvatio pokroviteljstvo. Taj prvi Festival, odnosno Smotru 

kako se tada  zvala, organizirao je sam postulator o. Božidar sa suradnicima. Tako je 22. 

travnja 1979. u Dječačkom sjemeništu na šalati održan prvi Festival duhovne glazbe „Zagreb 

1979." Kasnije je smotra prerasla u festival koji se održavao iz godine u godinu mijenjajući 

lice i prostor. Tradicija se nastavlja i 2009. svečano će se obilježiti 30. obljetnica Uskrs-

festa.  U nastavku donosimo proglas za ovogodišnji Festival. 

Opširnije o povijesti Uskrs Festa i njegovoj povezanosti s bl. Ivanom Merzom 

pogledajte na web adresi:http://ivanmerz.hr/staro/uskrsfest/uvod.htm 

 

 

http://ivanmerz.hr/staro/uskrsfest/uvod.htm
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Slavonski Brod, 23. travnja 2009. 

U Sl. Brodu predstavljena knjiga “Pater Rupert – život za Boga i duše” 
   

„Pater Rupert – život za Boga i duše“, naziv je knjige 

isusovca, o. Božidara Nagya, postulatora bl. I. Merza, koja je u 

srijedu, 22. travnja 2009. predstavljena u franjevačkoj crkvi 

Presvetoga Trojstva u Slavonskome Brodu. Nakon mise zadušnice 

za pok. fra Ruperta koju je predvodio fra Željko Železnjak, 

provincijalni ministar Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i 

Metoda iz Zagreba, o knjizi su uz autora o. Božidara govorili fra 

Željko Železnjak i fra Rajko Gelemanović, bivši provincijal, dok 

je fra Petar Filić predstavio biblioteku ‘Brat Franjo’. Budući da su 

svi osobno poznavali patra Ruperta, o njegovu životu i djelu 

govorili su i iz osobnih iskustava.  

Pater RupertRozmarić, krsnim imenom Herman, rodio se 

2. travnja 1921. godine u Štrigovi, župa sv. Marije Magdalene, u 

Međimurju od oca Romana i majke Justine rođ. Šćavničar. Bio je 

najstariji od 12 djece, bilo ih je šest sinova i šest kćeri. Bio je u franjevčkome sjemeništu u 

Varaždinu. U Red manje braće ušao je 14. kolovoza 1938. godine na Trsatu. Prve zavjete dao 

je 15. Kolovoza1939. godine na Trsatu, svečane redovničke zavjete 6. siječnja 1945. godine u 

Zagrebu. Za prezbitera je zaređen 29. lipnja 1947. godine u Zagrebu. Bio je na službi u 

Koprivnici, Beču, Zagrebu, Vukovaru, Slavonskome Brodu, Kloštru Ivaniću, Krapini, 

Cerniku, Čakovcu, Klanjcu i Našicama. Blago je u Gospodinu preminuo nakon bolesti u 

Zagrebu 5. prosinca 1991. godine. Sahranjen je na Mirogoju u Zagrebu u franjevačkoj 

grobnici.   

„Pater Rupert Rozmarić bio je skroman, jednostavan, uslužan franjevac, revan 

ispovjednik, čovjek duboke pobožnosti, gorljivi štovatelj i širitelj pobožnosti Srca Isusova, 

uzor Kristova svećenika kojega ništa ovozemaljsko 

nije zanimalo jer je živio samo za Boga i spasenje 

duša. Iza sebe nije ostavio napisane knjige, velike 

pothvate, udruge, organizacije, ali ono po čemu se 

najviše isticao jest ljubav i briga za bolesnike koja 

je sezala do pravoga heroizma, jer je bio spreman u 

bilo koje doba dana i noći pohoditi bolesnike, 

posjetio ih je na tisuće, što govori da je uistinu bio 

apostol bolesnika. Svojom molitvom i pokorom, 

apostolskim zalaganjem i svjedočenjem 

suprotstavljao se pošastima tadašnjega 

komunističkog bezboštva. Poticao je vjernike da čitaju duhovnu literaturu, a u mjestima gdje 

je djelovao, osobito u Slavonskome Brodu gdje je bio najduže, ostavio je neizbrisiv trag", 

istaknuto je između ostaloga na predstavljanju knjige o patru Rupertu Rozmariću.  

Budući da se ove godine proslavlja 800. obljetnica utemeljenja franjevačkog reda, fra 

Željko kao i fra Rajko zahvalili su autoru isusovcu o. Božidaru Nagyu na trudu i ljubavi s 

kojom je pisao tu knjigu te prepoznao u p.  Rupertu one vrijednosti koje mnogi nisu uočili. 

"Vjerujemo da će ova knjiga pridonijeti većem poznavanju duhovnih velikana iz bogate 

franjevačke povijesti i da će postati obveza nama franjevcima da se nadahnjujemo primjerom 

našega brata fra Ruperta", rekao je provincijal fra Željko Železnjak.  

Na kraju je autor o. Božidar o knjizi govorio s puno emocija budući da mu je 

pater  Rupert kroz tri godine bio vjeroučitelj u Sl. Brodu te je od svih svećenika koje je susreo 

pater Rupert ostavio na njega najdublji dojam svetošću svoje osobnosti i revnošću svoga 
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svećeničkog života.  O. Nagy najavio je daljnji korak u očuvanju spomena na svetački lik 

patra Ruperta: ostvarenje prijedloga i ideje prof. Josipa Prudeusa, drugog ministranta i 

vjeroučenika p. Ruperta,  da se ustanovi godišnja nagrada koja bi nosila ime „Pater Rupert 

Rozmarić" a godišnje bi se dodjeljivala onome svećeniku koji se najviše istaknuo u pastoralu 

bolesnika kao što je to na herojski način činio p. Rupert. 

I na kraju recimo da je p. Rupert bio također i štovatelj bl. Ivana Merza i kroz 

publikacije širio je njegovo poznavanje i štovanje. 

Knjigu je izdala Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda iz Zagreba u 

biblioteci "Brat Franjo". Ima 236 stranica i u devet dijelova donosi bogat, poticajan i 

zanimljiv životopis toga franjevca – svećenika, člana Hrvatske franjevačke provincije sv. 

Ćirila i Metoda, koje je autor prikupio od onih koji su ga poznavali: njegovih bivših 

vjeroučenika, prijatelja, poznanika i brojnih vjernika za koje je pater Rupert pastoralno 

skrbio.  

 

 

Kaptol-Požega, 27. travnja 2009. 

Biskup Škvorčević u novi oltar ugradio moći bl. Ivana Merza 
 

Obnovljena župna crkva Sv. Petra i Pavla u Kaptolu, u Požeškoj biskupiji, posvećena 

je u tijeku svečanog euharistijskog slavlja koje je požeški biskup Antun Škvorčević predvodio 

24. travnja 2009. Prigodom posvete biskup je u kameni oltar crkve položio moći hrvatskog 

blaženika Ivana Merza a u propovijedi je govorio o njegovom svetačkom životu koji nam je 

Papa Ivan Pavao II. predstavio kao uzor za nasljedovanje 

Nakon pozdravih riječi domaćeg župnika preč. Nikole Jušića biskup škvorčević 

podsjetio da je crkva građena u 18. stoljeću, a da je novi 

oltar nedavno postavljen zajedno s ambonom i 

krstionicom u skladu s liturgijskom obnovom Drugoga 

vatikanskog sabora kako bi crkva mogla biti uspostavlja u 

dostojanstvu te obnovljene liturgije.  

"Postoji duboka znakovitost oltara. On je znak 

Isusa Krista živog i uskrsloga koji nas poziva da se 

okupimo oko njega na ovom oltaru. Isus nas s ovog oltara 

želi učiniti dionicima svoje ljubavi koja je za nas išla u 

smrt, ali i pobijedila na križu. Živa Crkva može živjeti 

samo od njegove ljubavi, dara i pobjede", poručio je 

biskup Škvorčević. 

Današnja posveta oltara, kazao je biskup u 

propovijedi, može biti još jedan izazov koji će nas podsjetiti da ne možemo živjeti bez Boga, 

nego da moramo biti njegovi saveznici. Božja ljubav koja je za sve nas pripremljena, ako je 

prezrena od bilo koga, ona je zagubljena svetinja. Neka se kaptolačka župa po ovom 

današnjem slavlju, poručio je biskup, uistinu ispita da se možda nije u pojedinim ljudima 

dogodio gubitak svetinja pa da se ponovno vratimo Isusu Kristu i njegovoj ljubavi koja nas 

želi promijeniti u srcima i dušama da opet budemo njegov saveznički narod, duhovno čvrst i 

jak. 

Biskup je zatim podsjetio kako je papa Ivan Pavao II. proglašavajući Ivana Merza 

blaženim stavio ga za uzor i mladima i odraslima. "Merz je kao mladić koji inače nije živio u 

posebno vjerničkoj obitelji donio odluku da je njegovo zvanje katolička vjera. Euharistija, 

žrtva, apostolat to je ono što je središte Katoličke Crkve, a što je bilo i središte života mladoga 

Merza. On je svoj život okrenuo Bogu kroz Isusov program. Komadić njegovih zemnih 

ostataka koje polažemo u oltar želi nas podsjetiti kako je on kroz svoje smrtno tijelo, kroz 
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svoje male ljudske snage svojom vjerom omogućio Bogu da on snagom svoga duha u toj 

našoj krhkosti i prolaznosti ostvari svoju snagu nepobjedivog života. Neka vas podsjeća da 

idete njegovim putom a on neka zagovara kaptolačku župu da bude jaka duhom kao što je on 

znao biti jak", poručio je biskup Škvorčević. 

Na kraju slavlja biskup je zahvalio pokojnom župniku preč. Vladimiru Viragu, koji je 

započeo uređenje crkve i postavljanje novog oltara, kao i sadašnjem Nikoli Jušiću, koji je to 

završio te svim župljanima koji su svojim darom pridonijeli ljepoti novouređene crkve. 

 

 

Slunj, 4. svibnja 2009. 

Dan vojne kapelanije bl. Ivana Merza 
 

U župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Slunju u ponedjeljak 4. svibnja svečano je 

proslavljen Dan vojne kapelanije bl. Ivana Merza koja je osnovana prošle godine na Vojnom 

poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja koje je središte za borbenu obuku Hrvatske vojske. U 

nazočnosti vojnika, časnika i dočasnika sa slunjskog poligona, misno slavlje je predvodio 

vojni ordinarij Juraj Jezerinac u zajedništvu s više vojnih kapelana na čelu s mjesnim 

kapelanom o. Vladislavom Mandurom, vojnim dekanom Andrijom Markačem i slunjskim 

župnikom i dekanom Milom Pecićem. Biskup Jezerinac je na početku svoje homilije, 

pojasnivši poruku evanđelja da smo sol zemlje i svjetlo svijeta, ukazao na stalnu potrebu 

iskazivanja zajedništva i pomoći jednih drugima. Citirajući sv. Pavla poručio je da svi 

moramo obući Božju opremu da bi se suprotstavili zlu. Oklop kojim ćemo se opasati je istina, 

štit je naša vjera a mač je riječ Božja. Čovjek koji ne moli brzo gubi vjeru, a najbogatiji su 

ljudi s vjerom. Govoreći o blaženiku Ivanu Merzu kome je posvećena vojna kapelanija biskup 

Jezerinac je istaknuo „da premda je Merz kratko živio ostavio je toliko toga za nasljedovanje, 

što je prepoznao papa Ivan Pavao II. kada ga je proglasio blaženim u Banjoj Luci 2003. 

godine. On je pravi smjerokaz i vojnicima ali i mladima u njihovu odrastanju,“ rekao je 

biskup Jezerinac. 

Nekoliko vojnih kapelanija iz toga područja izdaju svoje mjesečno glasilo pod 

nazivom VJERNOST. To su kapelanije Svetog Franje Asiškog iz Gospića, Blaženog Ivana 

Merza iz Slunja i Svetih Anđela čuvara iz Kamenskog. Ovogodišnji svibanjski broj 

„Vjernosti"  svojom naslovnicom na kojoj je donio sliku Blaženog Ivana Merza podsjeća i na 

njegov skori blagdan koji se slavi 10. svibnja. 

 

 

Zagreb, 5. svibnja 2009. 

Trideseta obljetnica smrti dr. Dragutina Kniewalda 
  

5. svibnja 2009., navršila se 30. obljetnica smrti Dr. Dragutina Kniewalda, zaslužnog 

svećenika i istaknutog sveučilišnog profesora liturgike, pastoralne teologije, te crkvene 

umjetnosti na KBF-u. Svojim radom i pisanjem posebno je zadužio kauzu za kanonizaciju 

Ivana Merza o kojem je napisao prvi životopis (1932.) i javnosti prvi otkrio njegovu svetačku 

veličinu. Na samu 30. obljetnice smrti  5. svibnja 2009. u 18,30 sati služena je za njega sveta 

misa zadušnica u crkvi sv. Blaža u Zagrebu. U toj je crkvi godinama, sve do svoje smrti dr. 

Kniewald služio sv. misu budući da je stanovao u neposrednoj blizini same crkve. U svojoj 

propovijedi postulator o. Božidar Nagy, koji je predvodio sv. misu,  naveo je brojne zasluge 

dr. Kniewalda za Crkvu u Hrvata, posebice njegovu pionirsku ulogu u liturgijskoj obnovi. 
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Dr. Dragutin Kniewald rođen je u Zagrebu 1889. u uglednoj činovničkoj obitelji. 

Kako je rano ostao bez roditelja, smješten je u Plemićki konvikt u okviru kojega dobiva 

srednje obrazovanje. Maturira 1908. god. i osjećajući sve-

ćenički poziv polazi kao klerik senjske biskupije u Rim na 

studij. Na Papinskom sveučilištu Gregorijani postiže 1911. 

god. doktorat iz filozofije a 1915. god. doktorat iz 

teologije. Za svećenika je zaređen 1914. god. Odmah 

postaje biskupski tajnik i bilježnik Duhovnog stola u 

Senju. Iduće godine postaje profesor na Bogosloviji u Senju 

a god. 1921. prelazi u Zagreb, gdje počinje predavati 

pastoral i crkvenu umjetnost na Katoličkom bogoslovnom 

fakultetu. 1925. god. postaje redoviti profesor pastoralne 

teologije na istom fakultetu. U akademskoj godini 1931/32. 

vrši službu dekana fakulteta. Kroz dvije godine 1933.-35. 

predavao je na fakultetu i crkveno pravo, a poslije rata 

također kroz dvije godine (1945.-47) predaje i 

crkvenu povijest. Umirovljen je god. 1952. prigodom izdvajanja Bogoslovnog fakulteta 

iz sklopa Zagrebačkog sveučilišta.  Umro je u Zagrebu 5. svibnja 1979. g. u 90. godini 

života. 

Kao čovjek velikih sposobnosti sve svoje talente stavlja u službu Crkve i 

dobra hrvatskog naroda. Tri su bila velika područja kojima je dr. Dragutin Kniewald 

posvetio svoju neumornu i ustrajnu djelatnost: liturgijska obnova u hrvatskom narodu, 

znanstveno istraživanje na polju teoloških disciplina i odgojna djelatnost među hrvatskom 

mladeži. Među brojnim zaslugama što ih je dr. Kniewald stekao za Crkvu u Hrvata jest 

prijevod na hrvatski Rimskoga misala koji je doživio čak šest izdanja. Velika je bila i 

njegova uloga u pripremnoj liturgijskoj komisiji 2. Vatikanskog sabora kad je na temelju 

hrvatskih liturgijskih glagoljskih knjiga koje je prezentirao članovima komisije otvorio put 

raspravi i potom uvođenju narodnog jezika u liturgiju. Također treba istaknuti njegovu 

ulogu u spašavanju od uništenja Baščanske ploče za vrijeme 2. svjetskog rata. A brojna 

katolička mladež između dva svjetska rata zahvalna mu je i danas za dvije knjige koje su 

mnogima pokazale pravi put u život: Katolički đak  i  Katolička učenica. 

Ova 30. obljetnica njegove smrti još je jednom podsjetila na toga velikog čovjeka 

Crkve u Hrvata i na potrebu boljeg proučavanja njegova života i djelovanja.  Više od dr. 

Kniewaldu pogledajte na ovome linku: http://ivanmerz.hr/dr-dragutin-kniewald/ 

 

 

Zagreb, 5. svibnja 2009. 

Škola “Dr. Ivan Merz” proslavila svoj dan 
 

Učenici i djelatnici Osnovne škole „Dr. Ivana Merza“  u  centru Zagreba, (ulica 

Račkoga) svečano su proslavili Dan svoje škole u tjednu u kojem pada i blagdan njezina 

zaštitnika Blaženoga Ivana Merza. Od 5. – 7. svibnja 2009. kao i svake godine održane su 

brojne aktivnosti. 

U utorak, 5. svibnja otvorena je izložba likovnih radova učenika škole, a također je 

preseljena i predstavljena izložba brajice iz Hrvatske knjižnice za slijepe. U srijedu, 6. svibnja 

održan je koncert ozbiljne glazbe na kojem su sudjelovali brojni učenici škole. 7. svibnja, u 

četvrtak bili su otvoreni dani škole, kada su svi zainteresirani roditelji mogli sa svojom 

djecom slušati nastavu i ponovno sjesti u školske klupe. U petak, 8. svibnja bilo je stručno 

usavršavanje djelatnika! U nedjelju, 10. svibnja, na sam blagdan bl. Ivana Merza, učenici i 
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profesori škole pohodili su grob bl. Ivana Merza u Bazilici Srca Isusova i sudjelovali su na 

svetoj misi. 

 

 

Kašteli, 9. svibnja 2009. 

Započeli „Dani bl. Ivana Merza“ u Kaštelima 
 

Katolička udruga mladih „Bl. Ivan Merz“ iz Kaštela započela je proslavu svoga 

zaštitnika u petak 1. svibnja 2009. na blagdan sv. Josipa Radnika kada je grupa od 49 

vjeroučenika, vjeroučitelja i animatora krenula na nagradno putovanje za pobjednike župno-

školske vjeronaučne olimpijade na Visovac i Sinj. Na kraju svete mise mladi su častiti križ iz 

crkve sv. Damjana iz Asiza. Nakon Visovca posjetili su Sinj te se pomolili u crkvi gospe 

Sinjske. 

Dana 9. svibnja 2009. s dva autobusa sudjelovali su na susretu Hrvatske katoličke 

mladeži u Livnu, a sutradan 10. svibnja predstavili Udrugu u Banja Luci na središnjoj proslavi 

u banjalučkoj katedrali. Istoga dana u župnoj crkvi sv. Petra u Kaštel Novom mladi su 

svečanim misnim slavljem proslavili blagdan svoga zaštitnika. 

U večernjim satima u pastoralnom centru sv. Lucije u Kaštel štafiliću održan je VI. 

svečani koncert duhovne glazbe u kojem su nastupile klapa Mendula te vokalno 

instrumentalni sastavi iz Kaštela: Simbol, Ivan Merz, Benedictus. Ova svečanost objedinjuje 

spoj duhovne i dalmatinske klapske pjesme. Osim prigodnih meditacija, koncert je popraćen i 

gitarskim recitalom. To je bio prvi dio manifestacije "Dani bl. Ivana Merza" koja se nastavlja 

tradicionalnim nogometnim kupom i predstavljanjem lista lista Udruge koji će se održati 16. i 

17. svibnja. 

 

 

Zagreb, 10. svibnja 2009. 

Uz blagdan Bl. Ivana Merza i proslava Majčina dana  
 

U povodu Majčina dana - koji se (u nedjelju 10. svibnja) poklopio s blagdanom 

Blaženoga Ivana Merza don Živko Kustić je danas u svojoj redovnoj kolumni u Jutarnjem 

listu napisao izvanredan tekst, ali o temi koju se u crkvenim krugovima vrlo rijetko komentira 

na takav način. Naime, budući da je u hrvatskom društvu tema "čiste" i "nečiste" krvi 

višestruko opterećena, don Živko najprije kaže da ni ovaj put nije dovoljno istaknuto da je 

majka u svakoj obitelji - tuđa krv! Dodaje odmah da je neukusno to spominjati, ali je važno 

istaknuti. Jer "bez majke nema obitelji, bez obitelji nema naroda, ali očito je da svaka majka 

pridonosi miješanju krvi - različitog podrijetla. Majka mužu i njegovima nije rod nego svojta. 

Bez svojte i rod je nemoguć; bez tuđe krvi nema ni svoje krvi." 

Potom vlč. Kustić naglašava da se, premda je to što je rekao vrlo jasno, ipak stalno 

dižu zastupnici "čiste krvi" te pita: kako postići da sve takve narod prepozna kao opasnost 

upravo za narod? Jer smo se, nažalost, "naslušali zastupnika čiste krvi koji su strastveno 

pronalazili 'nečistu krv' i čak je teškim nasiljem istrebljivali". Izvrsno! I toliko dobro da će 

odmah naići na reakcije tzv. naše strane. No to bi bilo nedovoljno shvatljivo bez cjelovitoga 

konteksta odnosno bez onoga što slijedi. 

"Slaviti Majčin dan znači sjetiti se da jedinstvo obitelji nije jednokrvno, da obiteljska 

ljubav znači pripadnost, a ne podrijetlo. I da je živa pripadnost trajno darivanje i obnova 

života, a računanje podrijetla vodi u izolaciju i umjetno nadmetanje. Život se ne stvara niti 

čuva čistom krvi, nego življenjem darivanja, stvaranja u ljubavi.“ 
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„Velik i suvremeno vrlo važan hrvatski blaženik dr. Ivan Merz - kojega smo također 

jučer trebali slaviti - o tome izravno svjedoči. Bio je Hrvat svom dušom i cijelim djelovanjem, 

ali bez kapi hrvatske krvi. Otac Austrijanac, majka Židovka - on svjesno uvjeren i djelatni 

Hrvat. Rođen u Banjoj Luci, ponaša se u hrvatskoj sredini kao u svojoj i svom dušom joj 

pripada. Sve je znao o svojem podrijetlu, ali nije bio određen krvnom slikom, nego osobnim 

uvjerenjem o pripadnosti.“ 

„Veliki papa Ivan Pavao II. - koji je o njemu i o nama, hrvatskim katolicima, vrlo 

mnogo znao, htio je baš takvog mladića za nebeskog zastupnika hrvatske katoličke mladeži. I 

nije naodmet što je, eto, rođen izvan granica sadašnje Republike Hrvatske. Neka svima bude 

jasno da je dobro voljeti Hrvatsku i za nju živjeti, ali da domoljublje nije u krvnoj slici, nego u 

zajednici života i darivanja. Hoćemo li o mladom Ivanu Merzu tako misliti ili ćemo, kao u 

nekim enciklopedijama, stalno preskakati činjenicu da mu je majka Židovka - poput Isusove 

majke."  - Sjajno! Bravissimo, don Živko! Bog te poživio!Blaženi Ivane, moli za nas! 

 

 

Slatina, 10. svibnja 2009. 

Proslava blagdana bl. Ivana Merza u njegovoj prvoj župi 
 

Blagdan blaženog Ivana Merza proslavljen je u istoimenoj župi Požeške biskupije u 

Slatini 10. svibnja 2009. godine. To je prva župa u Hrvatskoj posvećena bl. Ivanu Merzu 

osnovana na sam dan nakon njegova proglašenja blaženim 22. lipnja 2003. g. Župa broji oko 

4500 vjernika, a redovita misna slavlja kao i sav ostali pastoralni rad odvija se u privremenom 

prostoru dvorane mjesne zajednice. U planu je izgradnja 

crkve i župnog dvora za što se trenutno izrađuje 

projektna dokumentacija.  
Svečano misno slavlje u 11.00 sati predvodio je 

vlč. Mario Sanić, župnik iz Velike. U propovijedi je 

približio lik blaženoga Ivana posebno istaknuvši njegovu 

spremnost na žrtvu i molitveni život. Po tome je postao 

uzor mladima ondašnjeg vremena. Njegove vrline mogu 

progovoriti i današnjim mladima koji u želji za 

komoditetom života često bježe od svakog oblika žrtve i 

predanja Bogu i bližnjima. Pozvao je nazočne na 

snažnije življenje molitvenog života, osobito kroz euharistiju koja bi trebala biti vrhunac 

našega kršćanskog življenja. Pjevanje na misi predvodio je župni zbor u suradnji sa crkvenom 

zborom župe Sv. Josipa od koje je odvojena nova župa. Pjevanje su predvodili Dario 

Vrbaslija i vjeroučiteljica Patricija Brdar. Vjerujemo da će zagovor bl. Ivana Merza pomoći u 

materijalnoj, ali još više duhovnoj izgradnji nove župne zajednice te da će njezin pastoralni 

život uskoro zaživjeti u potpunosti. 

 

 

Nürtingen, Njemačka, 10. svibnja 2009. 

Proslavljen zaštitnik župe “Bl. Ivan Merz” 
 

U  Nürtingenu kraj Esslingena u Njemačkoj živi velika zajednica Hrvata koji se 

okupljaju oko hrvatske župe u istom mjestu. Župa je prije nekoliko godina izabrala Blaženog 

Ivana Merza za patrona ove hrvatske župe u Njemačkoj. Tako su i na njegov blagdan ove 

godine 10. svibnja proslavili i Dan župe.  
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Sveta misa slavila se u crkvi St. Johannes a predvodio je hrvatski župnik fra 

Ivan.  Župnik njemačke župe Pfr. Martin Schwer je propovijedao za vrijeme mise i to jako 

lijepo. Glavna misao vodilja njegove propovijedi bile su riječi bl. Ivana Merza:  "Katolička 

vjera je moje životno zvanje". Poslije sv. mise slijedio je prigodni program u novim 

prostorijama koji su izvela djeca i mladi nakon čega je uslijedio ručak i zajedničko druženje. 

Bivša Hrvatska katolička misija Esslingen (Kroatische Katholische Mission Esslingen) 

protezala se na području dvaju dekanata Esslingen i Nürtingen. Do proljeća g. 1974. pojedini 

dijelovi dekanata te Misije pastorizirani su iz naših misijskih središta: iz Stuttgarta, 

Göppingena i Reutlingena. Od 1. kolovoza 1973. dekanati Esslingen i Nürtingen izdvojeni su 

iz Misija Stuttgrat i Reutlingen i pravno je stvorena nova Misije sa sjedištem u Esslingenu. 

Ali je prema dogovoru ta Misija stvarno osamostaljena tek od travnja g. 1974., otkada se vode 

samostalne matice kršenih, vjenčanih i umrlih. 

Od 2004. u biskupiji Rottenburg-Stuttgart uvodi se pastoralna župska  reforma u kojoj 

se višežupa sjedinjuje u jednu dušobrižničku jedinici (Seelsorgeeinheit) što zbog nedostatka 

svećenika ali i financijskih sredstava. Strane katoličke župske zajednice (koje su se do tada 

zvale Misije) više ne postoje već se pridružuju 

njemačkim župskim jedinicama. Tako da se bivša HKM 

Esslingen dekretom rottenburškog biskupa Gebharda 

Fürsta 2005. razdijelila na četiri dijela: Hrvatska kat. 

zajednica Esslingen, HKZ Nürtingen, HKZ Kirchheim i 

HKZ Filderstadt-Bonlanden. Svaka od ovih hrvatskih 

zajednica je samostalna župska zajednica koje imaju 

vlastiti ured, prostorije, Pastoralno (župsko) vijeće i 

župski godišnji proračun. 

Prvi dušobrižnik je bio P. Bernardin Vučić. On je 

već i prije, kao voditelj HKM Stuttgart pastorizirao iz Stuttgarta pojedine dijelove Misije  

Esslingen. Vodstvo Misije u rujnu 1979. preuzeo je Petar Vučemilo koji djeluje do 1983. P. 

Vučića nasljeđuje P. Silvestar Bota koji vrši službu župnika do 1991. kada odlazi u domovinu 

a na njegovo mjesto dolazi P. Ivan Križanović. 1994. za župnika je imenovan P. dr. Josip 

Šimić. U mjesecu rujnu 2000. god. za župnika je imenovan P. Nediljko Budimir-Bekan. 

Nekoliko dana prije nego će preuzeti Misiju smrtno stradava 18. 10. u Hrvatskoj. Fra Josip 

ostaje još neko vrijeme u Misiji do siječnja 2001. kada je za župnika imenovan P. Ivan 

Škopljanac-Mačina. Svi dosadašnji župnici su članovi franjevačke Provincije Presvetog 

Otkupitelja. Više o ovoj hrvatskoj župi pod zaštitom bl. Ivana Merza vidi na web stranici: 

http://www.kkgs.de/index.php?option=com_content&task=view&id=1480&Itemid=15 

 

 

Karaševo, Rumunjska,  10. svibnja 2009. 

U Rumunjskoj ekumenski proslavljen bl. Ivan Merz 
   

U najvećoj hrvatskoj župi u Karaševu u Rumunjskoj, koja broji 2.500 Hrvata,  u 

nedjelju 10. svibnja 2009. svečano je proslavljen već treću godinu blagdan bl. Ivana Merza. 

Ove je godine proslava bila posebno svečana jer je blagdanska slavlja, na poziv župnika i 

župljana predvodio i propovijedao postulator  o. Božidar Nagy; on je za tu prigodu osim 

informativnog materijala o Blaženiku poklonio za župu njegovu veliku sliku i relikvije te 

župskom Centru za djecu i mladež koji nosi ime „Bl. Ivan Merza“, što ga vidimo na slici uz 

crkvu, poklonio je razne knjige o Blaženiku.  

Svojom je nazočnošću slavlju dalo i ekumensku dimenziju petero studenata hrvatskog 

jezika i književnosti sa Sveučilišta iz Bukurešta. Ti su studenti, po nacionalnosti Rumunji i svi 

pravoslavne vjeroispovijesti, pod vodstvom svoga profesora Petra Hategana, rodom iz 

http://www.kkgs.de/index.php?option=com_content&task=view&id=1480&Itemid=15
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Karaševa, prije svečane svete mise izveli na hrvatskom jeziku kratki prigodni recital posvećen 

bl. Ivanu Merzu.  Na kraju sv. mise svi su vjernici iskazali čašćenje relikvijama bl. Ivana 

Merza. S postulatorom su koncelebrirali mjesni župnik vlč. Juraj Katić i kapelan vlč. Juraj 

Patašan koji upravljaju župom Karaševo i s dvije hrvatske filijale Nermiđ i Jabalče. 

Slavlje je blagdana bl. Ivana Merza započelo u 

subotu navečer 9. svibnja, susretom mladih u Centru za 

djecu i mladež koji nosi ime po blaženom Ivanu Merzu, 

a postoji već tri godine u okviru župe. Tom su prigodom 

mladi uz druženje s gostima iz Zagreba i Bukurešta 

imali prigodu bolje upoznati život i djelo blaženoga 

Ivana Merza. Neposredno prije poldanje sv. mise 

postulator je imao susret sa članovima župskog vijeća 

gdje se razgovaralo o pastoralnim djelatnostima, kao i o 

razvoju štovanja blaženika u ovom hrvatskom mjestu. 

Od sada će se štovanje bl. Ivana Merza u ovoj hrvatskoj župi još više razviti. Svakog 

10. u mjesecu navečer će biti služena sv. misa i obavljane pobožnosti pred njegovom slikom i 

relikvijama. I škola u Karaševu namjerava uzeti bl. Ivana Merza za svoga zaštitnika. 

U Rumunjskoj živi oko 7.000 Hrvata koji su podijeljeni u nekoliko sela a tu su došli 

još u 14. stoljeću. Svako selo ima vlastitu crkvu; prvu je hrvatsku crkvu u Rumunjskoj 

izgradio u Karaševu isusovac Mihovil Lovinić 1726. Zovu ga i „apostol Karaševa". Umro je 

dvije godine kasnije i sahranjen je u istom mjestu. Tijekom stoljeća za Hrvate u Rumunjskoj 

pastoralno su skrbili uglavnom oci franjevci, te isusovci u 18. stoljeću. Danas se za njih brinu 

hrvatski biskupijski svećenici, domaći sinovi. 

 

 

Livno-Banja Luka, 9. i 10. svibnja 2009. 

Bl. Ivan Merz na II. Susretu hrv. kat. mladeži u BiH 
 

O blagdanu Bl. Ivana Merza, 9. i 10. svibnja 2009. održan je u Livnu i Banjoj Luci, te 

po župama Banjalučke biskupije Drugi susret hrvatske katoličke mladeži u Bosni i 

Hercegovini. Kako je susret održavan na blagdan bl. Ivana Merza, kao i dan prije, to je 

Blaženik bio često spominjan i na kraju ponovno postavljen mladima kao uzor kršćanskoga 

života. Geslo susreta bilo je: "Korake nam upravljaj putovima mira i dobra, 

Kriste". Donosimo nekoliko izvadaka iz govora banjalučkog biskupa Franje Komarice, te dio 

iz završne izjave mladih na ovome susretu gdje se spominje bl. Ivan Merz. 

 

Biskup Franjo Komarica najavio susret još  8. X. 2008. 
„Nakon dramatičnih ratnih stradanja i nasilnog iskorjenjivanja dvije trećine ovdašnjih 

katolika – starijih i mladih – ogrijalo nas je i obasjalo Sunce Božje utjehe u nezaboravnom 

pohodu Kristovog namjesnika, našeg najvećeg prijatelja i nenadmašnog "idola" mladih cijelog 

svijeta, sluge Božjeg Ivana Pavla II. te i u podizanju na čast oltara kao uzora i zagovornika 

katolicima, posebice našoj mladeži, najvećeg sina naše biskupije i Domovine dr. Ivana Merza, 

"izuzetnog lika i uzor-vjernika laika 21. stoljeća" (Benedikt XVI.), koji je svoj mladi život – 

prema vlastitim riječima – žrtvovao za hrvatsku mladež. Sada nam dobri Bog priprema novi 

dar u osobi svakog i svake i od Vas, koji se vjerom i ljubavlju želite uključiti u predviđene 

katehetske i karitativne pripreme kao i u hodočašće u moju biskupiju na slavlje naše 

zajedničke vjere i crkvenosti, uz blagdan Blaženog Ivana Merza, 9. i 10. svibnja 2009. 

godine… 

Čestitam svima vama što ste među onim sretnicima, koji Isusa Krista prihvaćaju kao 

svoga jedinog Otkupitelja i Spasitelja, kao što su to učinili ne samo njegovi apostoli 
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uključujući i "apostola naroda" sv. Pavla, nego i toliki sveci među kojima su ovaj put za nas 

posebno aktualni: sv. Franjo Asiški, blaženi Ivan Merz, te sluga Božji papa Ivan Pavao 

II. Njihovi likovi i poruke, sadržane u ovoj pripremnoj brošuri, zacijelo će pomoći i Vama da 

se još više osvjedočite kako Krist nema alternative ni konkurencije ako je u pitanju 

ostvarivanje Vaših mladenačkih nauma: izgradnja Vaše budućnosti dostojne čovjeka…  Vaš 

kršćanski identitet obvezuje Vas da živite svjesno i otvoreno svoju katoličku vjeru, da Vam 

ona, kao i blaženom Ivanu Merzu bude "vaše životno zvanje". 

 

Iz propovijed biskupa Franje Komarice u Livnu, na središnjoj misi Drugog susreta 

hrvatske katoličke mladeži u BIH, 9. V. 2009. 
„…Tražite najprije Boga, svoga Stvoritelja, milosrdnog Oca i svoga Spasitelja Isusa 

Krista! Dopustite mu da vas on prožme svojim mirom, obujmi svojom snagom, prosvijetili 

svojim svjetlom! Krist nas neizmjerno voli. Dopustimo mu da nas on učini sretnima!… Krist 

treba vjerne i vjerodostojne nasljedovatelje poput sv. Pavla, sv. Franje, bl. Ivana Merza i 

tolikih drugih velikana Crkve!… Valja nam poput našeg nebeskog zaštitnika bl. Ivana Merza 

imati Isusa uvijek pred sobom, ići u njegovu školu, dobro ga upoznati, ući, prodrijeti u 

njegovu tajnu. To je za nas temeljna, centralna zadaća. Ako budemo tako postupali, Krist će 

nas po svome svetom Duhu poučiti što nam je činiti, kako se trebamo ponašati u konkretnim 

situacijama života, za što i kako se trebamo zalagati, kako se trebamo upustiti u dijalog s 

današnjim svijetom i njegovim izazovima, problemima i dramama… 

Veliki prijatelj mladih , ali i našeg hrvatskog naroda, nezaboravni papa Ivan Pavao II., 

u svojoj znamenitoj enciklici „Fides et ratio" – vjera i znanost – ponudio je svijetu – osobito 

mladoj generaciji – divnu viziju, koju je slično imao i naš domaći veliki blaženik Ivan Merz, 

kojega i sadašnji papa osobito štuje i svakodnevno mu se moli. Papa je jasno naglasio kako je 

samo jedno od toga dvoje – vjera ili znanost – slično veslanju samo s jednim veslom ili let 

samo s jednim krilom. To mi vidimo i u praksi… 

Dragi mladi prijatelji, iz mladenačkih vaših srdaca se ovih proteklih mjeseci pa sve do 

malo prije mnogo puta izvila radosna, iskrena molitva obučena u glazbeno ruho i stavljena 

kao geslo i ovog susreta: Korake nam upravljaj putovima mira i dobra, Kriste! To je dostojan 

nastavak drevne crkvene popijevke naših vjernih predaka katolika – Hrvata, koji su zanosno 

pjevali,a glasi: Znademo za kim stupamo! Vođa je nama svevišnji Bog, zato će Hrvat katolik i 

ubuduće ostati uz Krista Kralja svog! Amen. Tako neka bude." 

 

Iz završnog Proglasa mladih okupljenih na Drugom susretu hrvatske katoličke mladeži bih 

u Livnu, 10. V. 2009. 
U godini velikih kršćanskih jubileja – apostola Pavla i franjevačkog pokreta, nalazeći 

se na tlu biskupije prvog blaženika vjernika – laika iz naše zemlje i naroda, mi, mladi, 

okupljeni iz mnogih biskupija na veleslavlje našeg crkvenog identiteta i kršćanske vjere na 

Drugom susretu hrvatske katoličke mladeži u Bosni i Hercegovini, svečano izjavljujemo: 

Vjerni sadašnjem nasljedniku apostola Petra papi Benediktu XVI. i zahvalni Sluzi 

Božjem papi Ivanu Pavlu II. koji nam je blaženog Ivana Merza darovao kao ”svjedoka 

Kristova, zaštitnika, uzora i suputnika na putu u našoj povijesti i primjer svima”, izražavamo 

spremnost uzeti lik i djelovanje ovog izuzetnog, najdičnijeg sina naše zemlje i naše 

domovinske Crkve za program svojega osobnog života i angažiranja u Crkvi i u društvu, te 

tako biti istinski graditelji sretnije budućnosti Katoličke Crkve i hrvatskog naroda u našoj 

Domovini. Zato još jednom kličemo: ”Korake nam upravljaj putovima mira i dobra, Kriste!” 

 

 

 

 

http://www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=112509
http://www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=112509
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Zagreb, 16. svibnja 2009. 

Blagdan bl. I. Merza u župi sv. Pavla 
 

Blagdan bl. Ivana Merza proslavljen je u župi sv. Pavla u Zagrebu pod nedjeljnom 

župskom sv. misom u 10,30 s. Župski zbor pod ravnanjem dirigenta i skladatelja maestra 

Josipa degl’Ivellia izveo je njegovu Misu na čast bl. Ivana Merza, te  Psalam 119 koji je 

uglazbio na čast bl. Ivana također maestro 

Degl’Ivellio.  Za vrijeme pričesti izvedena je 

pjesma KO SJAJNA ZVIJEZDA za koju je riječi 
napisala časna sestra milosrdnica Gertruda Zenko, a 

maestro J. Degl’Ivellio ju je uglazbio. Ovu pjesmu, 

kao i druge u čast bl. Ivana Merza  možete poslušati 

na web stranici bl. Ivana Merza u direktoriju Glazba 

bl. Ivanu Merzu. Inicijativu za ovakvu glazbenu 

proslavu blagdana bl. Ivana Merza dao je njegov 

štovatelj maestro Josip degl’Ivellio  koji je 2005. g. 

objavio i pjesmaricu od 30 skladbi posvećenih bl. Ivanu Merzu. Pjesme su skladali razni 

skladatelji, među njima i maestro degl’Ivellio koji ih je glazbeno obradio i prilagodio za 

zborsko i pučko izvođenje. 

 

 

Zagreb, 16. svibnja 2009. 

Održan prvi “Put k Suncu” 
 

U subotu, 16. svibnja 2009. u Zagrebu, u školi "Dr. Ivan Merz" (ul. Račkoga br. 4) po 

prvi puta je održano međunarodno natjecanje u okviru projekta PUT K SUNCU kojemu je cilj 

bolje upoznavanje lika, djela i poruke blaženoga Ivana 

Merza, te promicanje onih vjerskih i moralnih vrijednosti 

koje je on živio i ostvarivao. Natjecanje je organizirala  

škola Bl. Ivana Merza zajedno s Udrugom "Put k Suncu" 

koja je utemeljena prošle godine upravo s ciljem  

promicanja i  štovanja bl. Ivana.  

Na natjecanju je sudjelovalo 250 učenika osnovnih 

škola iz Hrvatske i Zapadne Hercegovine. Natjecanje je 

bilo u pet kategorija: 1. Znanje o životu bl. Ivana.  2. 

Literarni sastavak ili pjesma o bl. Ivanu. 3. Multimedijski 

računalni prikaz života i duhovnog lika bl. Ivana. 4. Likovni prikaz bl. Ivana i njegova života. 

5. Sportsko natjecanje u košarci i malom nogometu. Na početku otvorenja otpjevana je 

službena himna bl. Ivana Merza za koju je glazbu komponirao banjalučki biskup Franjo 

Komarica. Himnu je izveo dječji zbor zagrebačke župe sv. Petra pod ravnanjem prof. 

Nikoline Pinko. Nakon otpjevane himne, sve je sudionike u ime škole bl. Ivana Merza 

pozdravila zamjenica ravnatelja, prof. Mirela Bukač i prof. Lana špiljak, glavni koordinator 

cijele manifestacije. Slijedio je pozdrav ministra prosvjete Zapadno-hercegovačke županije 

prof. Vjekoslava Čambera koji je dopratio ekipu učenika osn. škole Biograci-široki Brijeg na 

natjecanje. Potom je sve nazočne pozdravila prof. Marija Ivanković  u ime hrvatskog 

Ministarstva prosvjete i samoga ministra D. Primorca.  Postulator o. Božidar Nagy  u svome 

je kratkom govoru naglasio važnost i smisao cijele manifestacije koja se održava po prvi puta, 

te je zahvalio sponzorima i dobrotvorima koji su financijski omogućili održavanje ove 

manifestacije; posebno se javno zahvalio banjalučkoj obitelji Buljan iz Australije  koji su, 

doznavši za ovaj projekt, bili samoinicijativno prvi njegovi sponzori. Nakon pozdrava 

http://www.ivanmerz.hr/pjesme/index.htm
http://www.ivanmerz.hr/pjesme/index.htm
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slijedio je kraći glazbeno-kulturni program u kojem su uz ostalo bile čitane misli bl. Ivana 

Merza. Svi su sudionici natjecanja dobili na poklon majce na kojima su bili otisnuti podaci i 

datum manifestacije.  Na završetku natjecanja pobjednicima su dodijeljene nagrade: pehari, 

medalje (zlatne, srebrne, brončane), te pohvalnice i zahvalnice. U nogometu je prvo mjesto 

zauzela ekipa iz Hercegovine, iz osnovne škole Biograci. U likovnom natjecanju pobijedili su 

učenici osnovne škole Oranice-Špansko. Detaljan prikaz svih 

sudionika i pobjednika u raznim kategorijama bit će objavljeni 

na web stranici bl. Ivana Merza. I organizatori i sudionici ove 

manifestacije, kojoj je krajnji cilj bilo upoznavanje bl. Ivana 

Merza i usvajanje vrijednosti koje je on živio i promicao, bili 

su veoma zadovoljni  uspjehom ovoga natjecanja i cijele 

manifestacije, koja se održala po prvi put. Ovaj natjecateljski 

projekt organizirat će se od sada svake godine. Sve ostale 

informacije o održanom prvom natjecanju "Put k Suncu" 

mogu se dobiti na web adresi Osnovne škole "Dr. IvanMerz":  

www.os-ivan-merz.hr.  

Naslov za ovaj projekt uzet je iz poznate izreke kojom 

je mladež nakon smrti bl. Ivana Merza sažela cijeli njegov 

život i poslanje u ovim riječima: „Hvala ti, orle Kristov, što si 

nam pokazao Put k Suncu“  tj. put k Isusu Kristu, suncu našega života. škola koja je 

organizirala natjecanje dobila je ime po bl. Ivanu Merzu jer je u toj zgradi bila  bolnica u kojoj 

je bl. Ivan proveo posljednja dva tjedna svoga zemaljskoga života i gdje je i umro 10. V. 

1928. Prostorija i mjesto gdje je bio njegov bolnički krevet obilježeni su na poseban način. 

 

 

Kaštela, 17. svibnja 2009. 

Završeni Dani bl. Ivana Merza 
  

U organizaciji Katoličke udruge mladih „Bl. Ivan Merz“ u subotu 16. svibnja 2009. na 

igralištu Oš „Bijaći“ u Kaštel Novom održan je VI. ministrantski nogometni kup na male 

branke na kojem je sudjelovalo 9 ekipa sa 65 ministranata iz župa Kaštel Novi, Kaštel štafilić, 

Kaštel Lukšić, Radun, Sv. Leopold Mandić iz Rudina te Gospa od Anđela iz Trogira. 

Pobjednici kupa su ministranti župe Kaštel Lukšić koji su u završnici svladali svoje vršnjake 

iz župe Kraljice Mučenika iz Raduna. Pobjednicima je uručen prijelazni pehar i zlatne 

medalje, a drugoplasiranima srebrne medalje. Uz voditelja ovog programa učitelja Marija 

Radunića, organizaciju kupa pomogla je i udruga za Mali nogomet grada Kaštela. 

U nedjelju 17. svibnja u župnoj crkvi u Kaštel Novom održana je promocija jubilarnog 

godišnjaka „Krug" što ga izdaje Udruga „Bl. Ivan Merz". List je predstavio župnik Luka 

Vuco te ravnatelj Udruge Mario Žuvela. Krug već deset godina donosi novosti iz župe s 

mnoštvom poučnih, duhovnih i zanimljivih tema. Ovaj broj u slikama prvi put predstavlja sve 

župe novoosnovanog Kaštelanskog dekanata, te prenosi razgovor s prvim dekanom mons. 

Božom Renjićem. Krug također objavljuje informacije o katoličkim pokretima koji djeluju na 

području grada Kaštela, predstavlja njihove sportaše i klape. U povijenom dijelu donosi 

prikaz proslave osamsto-dvadesete obljetnice župnog svetišta Gospe Stomorije. Prodajom 

lista, koja je organizirana po svim Kaštelanskim župama, želi se prikupiti dio sredstava za 

đake i studente slabijeg imovinskog stanja svake pojedine župe. Krug, koji je jedini list 

duhovnog sadržaja na području grada, kronologija je rada Katoličke Udruge mladih „Bl. Ivan 

Merz" koja već deset godina širi pobožnost prema ovom Blaženiku, te je i cijelokupna ova 

manifestacija samo dio štovanja što ga mladi gaje prema ovome svome nebeskom zaštitniku. 
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Solin, 23. svibnja 2009. 

Udruga “Bl. Ivan Merz” proslavila njegov blagdan 
  

Humanitarna Udruga bl. Ivana Merza, koja stipendira brojne mlade, štovatelje našega 

Blaženika svečano je proslavila njegov ovogodišnji blagdan. Članovi Udruge su toga dana 

hodočastili u Banja Luku, rodni grad blaženog Ivana Merza gdje su sudjelovali na proslavi 

Drugog susreta hrvatske katoličke mladeži u BiH. U 

katedrali su sudjelovali na euharistijskom slavlju a nakon 

slavlja posjetili su kapelu bl. Ivana; u njoj se nalazi  lijes u 

kojemu je prvotno bio sahranjen naš Blaženik. Pomolili su 

se i ponovno zamolili bl. Ivana za njegov zagovor na istom 

tom mjestu na kojem se molio i blagopokojni papa Ivan 

Pavao II. nakon beatifikacije bl. Ivana prilikom svoga 

boravka u Banja Luci.  
Stipendisti Udruge su također i u Zagrebu istoga 

dana  polaganjem cvijeća  na grob nebeskog zagovornika i 

zajedničkim misnim slavljem koje je u Bazilici Srca Isusova 10. svibnja predvodio p. Zdravko 

Knežević obilježili blagdan Blaženika. Tako su članovi Udruge u različitim gradovima bili 

okupljeni u sjećanju i molitvi na svoga uzora i zaštitnika – blaženog Ivana Merza. 

 

 

 

Zagreb, 2. lipnja 2009. 

Dubrovniku dodijeljena literarna nagrada „Bl. Ivan Merz“ 
 

Već šestu godinu Nadbiskupska klasična gimnazija u Zagrebu organizira dodjelu 

nagrada učenicima iz ostalih katoličkih škola iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine za najbolji 

literarni rad koji izriče osobnu pobožnost i promišljanja 

zadane teme u duhu vjere. Nagrada nosi naziv po blaženom 

Ivanu Merzu koji je bio profesor Nadbiskupske klasične 

gimnazije od 1922. do 1928. Svečanost dodjele nagrada 

održana je 6. svibnja 2009. u Nadbiskupskoj klasičnoj 

gimnaziji u Zagrebu prigodom Otvorenih dana iste škole. 

Ove je godine pristigao 31 rad iz katoličkih škola 

Hrvatske i Bosne i Hercegovine na temu POKLONI DAN 

DRUGIMA. Prvu je nagradu osvojio Adrian Ivičević iz III. 

razreda Biskupijske klasične gimnazije "Ruđer Bošković" iz 

Dubrovnika. Drugo je mjesto osvojio Leonardo Šardi, 

Nadbiskupske klasične gimnazija iz Zagreba. Treće je mjesto osvojila Mirjana Jaković, 

također iz Nadbiskupske klasične gimnazije, Zagreb. U nastavku donosimo cijeli tekst 

prvonagrađenog rada Adriana Ivičevića iz Dubrovnika što ga je izradio pod vodstvom prof. 

Mirjane Žeravice. 

 

POKLONI DAN DRUGIMA 
Ljudski je život kratak. Sve što čovjek stvori brzo propada; svi naši uspjesi su 

prolazni, sve naše želje su nestalne. Naša prirođena egocentričnost ne dopušta nam shvatiti 

koliko smo sami po sebi beznačajni i nebitni. Naše osobne ciljeve postavljamo kao imperativ i 

očekujemo od cijeloga svijeta da im se prilagodi, a ni ne razmišljamo koliko je pojedinaca 

imalo slične prohtjeve, velike zamisli i nastojanja, pa su njihove sudbine svejedno 

zaboravljene, a oni sami nama beznačajni. Na primjer, čovjek koji se istinski zaljubi to će 
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svoje stanje doživljavati jedinstvenim, posebnim i neponovljivim, a da ne shvati koliko je taj 

njegov osjećaj običan, prirodan i svojstven svim ljudima. Ukoliko doživi neuspjeh, smatrat će 

to potpunim slomom cijeloga života i pričinit će mu se da se urušio cijeli svijet, a neće ni 

razmisliti koliko je bilo nesretnih ljubavi koje nam danas ništa ne znače. Unatoč njima, život 

ide dalje svojim tijekom, a od tih nesretnika i njihovih jada danas su ostale samo blijede 

nadgrobne ploče. 

Moramo se zapitati što to zapravo znači dobro proživjeti život, što to uistinu znači 

iskoristiti dan, svaki od onih dana koji su nam dani da ih provedemo na ovome svijetu? Kako 

postići nešto uistinu vrijedno ako su naša 

nastojanja tako prolazna? Kako biti siguran u 

važnost svojih djela, ako znamo da su ona 

uništiva i kratkotrajna? Svakom čovjeku krajnji 

je životni cilj sreća, blagostanje i zadovoljstvo, a 

sve drugo su samo sredstva da se dođe do tih 

osnovnih emocionalnih potreba. Zato je jedini 

pravi put do vlastitoga ispunjenja nastojanje da se 

drugima pomogne na istom putu. Dokle god smo 

orijentirani samo na vlastiti uspjeh, sav trud će 

nam se pokazivati uzaludnim, jer sreću ne možemo sami sebi podariti. Nju moramo tražiti u 

našem odnosu s drugima, nju moramo drugima pružati i zauzvrat od njih primati. U 

globalnom pogledu, i ta je dobrota i spremnost da se pomogne drugima beznačajna, jer što će 

nekomu tko živi na drugom kraju svijeta, ili nekomu tko će živjeti za 300 godina značiti što 

smo mi, neke anonimne individue, bili susretljivi prema svojim bližnjima? Ali ako slijedimo 

taj put, onda znamo da ne živimo uzalud i da ne tratimo ono malo vremena što nam je dano. 

Ako slijedimo put milosrđa i nesebičnosti, onaj put koji nam obećava sreću ako je udijelimo 

drugima, onda smo sigurni da smo spremni na život na onome svijetu, gdje nećemo biti 

ograničeni vremenom ni prostorom, gdje ništa i nitko neće biti beznačajan niti prolazan. 

Stoga bismo svi trebali težiti prijateljstvu i ljubavi prema drugima više nego osobnom 

probitku, uspjehu ili slavi. Rijetki spoznaju tu životnu mudrost i uviđaju da nema većeg 

uspjeha od spremnosti za druge i otvorenosti za dijalog s bližnjima. Ljubav koju osjeća 

zaljubljen čovjek kojega sam spomenuo, doista je uzvišen osjećaj, pa čak i ako ostane 

neuzvraćena i zaboravljena, zasigurno nije gubitak vremena koje imamo na raspolaganju. 

Zato bi stara poslovica koja glasi ”Carpe diem!” trebala glasiti ”Dona diem!” jer kako 

drukčije iskoristiti dan nego ga darovati drugima?! 

Adrian Ivičević, III. razred Biskupijske klasične gimnazije Ruđera Boškovića 

 

 

Krapanj, 12. lipnja 2009. 

Članovi Udruge mladih „Bl. Ivan Merz“ iz Kaštela na Krapnju 
 

Već devet godinu za redom Katolička udruga mladih 

Bl. Ivan Merz iz Kaštela organizira jednodnevne 

rekreacijsko-edukativne izlete za mlade na otok Krapanj kraj 

Šibenika. Tako se u proteklih devet godina broj mladih iz 

našega grada koji su posjetili ovu oazu mira popeo gotovo na 

tisuću. Ove godine uz učenike svih razreda Oš Bijaći iz 

Kaštel Novoga, bili su i učenici Oš Filip Lukas iz Kaštel 

Starog.  

Izlet je organiziran u više grupa zbog broja 

zainteresiranih te je prva grupa pohodila Krapanj 12. lipnja, a druga grupa 18. lipnja. Uz 
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kupanje, koje je djeci bila najomiljenija aktivnost, upriličena su sportska natjecanja u 

hladovini borove šume Franjevačkog samostana u nogometu, košarci, odbojci, stolnom tenisu, 

alci, te potezanju konopa nakon čega su pobjednici u svim tim disciplinama nagrađeni 

sladoledima. 

Svrha ovih jednodnevnih izleta jest povezivanje mladih i prilika da se kroz igru i druženje što 

bolje međusobno upoznaju te da u svakodnevnim situacijama pronalaze i izgrađuju kršćanske 

i društvene vrednote. Grupa od 130 mladih bila je predvođena animatorima Katoličke udruge 

mladih Bl. Ivan Merz, te svojim učiteljima i vjeroučiteljima. Ovako veliki odaziv djece i 

mladih  znak je da mladi i preko ljeta žele nastaviti svoja druženja te da običan izlet može biti 

prilika da se nauči nešto novo 

 

 

Banja Luka – Petrićevac, 22. lipnja 2009. 

Proslavljena šesta obljetnica beatifikacije Ivana Merza 
 

Šesta obljetnica beatifikacije Ivana Merza, 22. lipnja 2009. proslavljena je u Banjoj 

Luci misnim slavljem na Petrićevcu, na mjestu gdje je Papa Ivan Pavao II. služio sv. misu 

beatifikacije 22. lipnja 2003.  O šestoj obljetnici beatifikacije sv. misu je u nazočnosti 

banjalučkog biskupa Franje Komarice predvodio fra Rafael Lipovac koji je toga dana ujedno 

proslavio i 60 godina svojega svećeništva. 

Fra Rafael je na službi u samostanu sv. Ante u Beogradu. Na sv. misi je propovijedao 

beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. U propovijedi se prisjetio riječi Pape Ivana Pavla II. 

izgovorenih na dan beatifikacije bl. Ivana Merza: "Nastojte biti vjerni Kristu u svim životnim 

trenucima, opasnostima i nevoljama." Nadbiskup Hočevar spomenuo je kako je i gradnja 

crkve Sv. Ante na Petrićevcu način da se živom sačuva 

uspomena na Svetog Oca koji je pohodio ovo mjesto prigodom 

beatifikacije bl. Ivana Merza, ali i da okuplja vjernike koji tu 

žive. Papa Ivan Pavao II. pohodio je Banja Luku 22. lipnja 2003. 

godine gdje je uz porušenu crkvu na Petrićevcu predvodio misno 

slavlje beatifikacije. Na Petrićevcu je u tijeku izgradnja crkve 

koju su, kao i samostan, pripadnici Republike Srpske minirali i 

srušili 1995. godine. Franjevački samostan obnovljen je 1997. 

godine i u njemu trenutno živi pet redovnika. Gradnja župne 

crkve počela je prošle godine. "Nadamo se da ćemo za dva do tri 

mjeseca pokriti crkvu, a onda ćemo imati vremena i za unutarnje 

radove. No, zimu bismo željeli dočekati s pokrivenom crkvom", 

rekao je za Hrvatski katolički radio fra Ivo Orlovac, župnik i 

gvardijan samostana na Petrićevcu.  

Šesta obljetnica beatifikacije proslavljena je također i u 

Rimu, u Domu hrvatskih hodočasnika koji nosi ime po bl. Ivanu 

Merzu. Svetu Misu služio je postulator o. Božidar Nagy a na 

svečanosti proslave sudjelovali su i hodočasnici iz Velike Gorice koji su se toga dana zatekli u 

Rimu. Njima je održano predavanje o bl. Ivanu Merzu uz prikaz prezentacije o njegovu životu 

a na kraju su svi sudjelovali u pobožnosti čašćenja njegovih relikvija. 

            Za šestu obljetnicu beatifikacije Postulatura je uputila na email adrese  mnogih 

Blaženikovih štovatelja slikovni prikaz  beatifikacije s fotografijama svečanosti i Papina 

pohoda Banjoj Luci podsjećajući ih na veliki dar što nam je Crkva darovala u bl. Ivanu Merzu 

kad ga je uzdigla na oltar. 
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Kaštela, 28. lipnja 2009. 

Udruga bl. I. Merz organizirala večer duhovne šansone 
 

U sklopu Kaštelanskog kulturnog ljeta Katolička udruga mladih „Bl. Ivan Merz“ iz 

Kaštela priredila je 28. lipnja 2009. na Brcu u Kaštel Novom Petu večer popularne duhovne 

šansone pod nazivom „Fešta za dušu i tilo". Večer je započela predstavom Nezadovoljni 

trs koju je pripremilo KUD Karol Woytila iz Kaštel Kambelovaca a zatim je sekcija dječjeg 

krnjevala OŠ Bijaći iz Kaštel Novog izvela igrokaz Mare i Kate. 

To je bio uvod u večer duhovne šansone u kojoj su nastupili VIS Simbol iz Kaštel 

Novog, VIS Benedictus iz Kaštel Štafilića, VIS Signum iz Kaštel Lukšića te Sestre Botić iz 

Rudina. Večer je nastavljena dalmatinskom klapskom pjesmom u kojoj su se mnogobrojnoj 

kaštelanskoj publici predstavili ženska klapa Mendula i muška klapa Podvorje iz Kaštela te 

ženska klapa Marjanske vile s Ekonomskog fakulteta  iz Splita. Program je nastavljen 

predstavljanjem mladih talenata u kojem je Ignacijo Pensa izveo svoj gitaristički recital a 

Ivana Beretin nekoliko klasičnih skladbi na klaviru. 

Osim pjesme posjetitelji su imali prilike zaigrati i lutriju te osvojiti mnoštvo vrijednih 

nagrada do kojih se dolazilo preko zabavnih igrara. Igra „Kaštelanske beside" koju je vodio 

učitelj Mario Radunić podsjetila je sve prisutne na stare gotovo zaboravljene riječi 

kaštelanske čakavštine.     

Prepuno Brce odjekivalo je gotovo četiri sata pjesmom i veseljem u programu koji je 

vodio Mario Žuvela. Ova manifestacija već pet godina okuplja ljubitelje duhovne, klapske i 

dalmatinske pjesme, okuplja ljubitelje igrokaza, klasične glazbe i igara te pokazuje kako jedna 

večer može povezati najrazličitije uzraste u kojoj će svatko pronaći nešto „za dušu i tilo". 

 

 

Zagreb, 19. rujna 2009. 

Otvorena nova sezona katoličke odbojkaške lige “Bl. Ivan Merz” 
 

Nova sezona Katoličke odbojkaške lige "Bl. Ivan Merz" u Zagrebu otvorena je prvim 

utakmicama odigranima 19. rujna u sportskoj dvorani IX. gimnazije na zagrebačkoj 

Trešnjevci. Nakon susreta s mladima u Kušlanovoj i tu Ligu je otvorio i blagoslovio trajni 

đakon Zagrebačke nadbiskupije Marijan Spehnjak. 

Ovogodišnja novost Lige je postojanje „sustava nagrađivanja" za sudjelovanje 

momčadi na dodatnim, posebno duhovnim susretima. One ekipe koje dođu na te susrete 

ubilježit će 2 nagradna boda što je jednako pobjedi na utakmici. 

Katolička odbojkaška liga "Bl.Ivan Merz" dio je športskog društva „Katolici na djelu" 

a svojim djelovanjem nastoji putem sporta zbližiti mlade iz župa Zagrebačke nadbiskupije i 

približiti ih Kristu i Crkvi. Katolička odbojkaška liga (KOL) sadrži ligu za djevojke, 

mješovitu ligu (u kojoj igraju djevojke i mladići zajedno), mušku ligu, te lige prvopričesnica, 

mlađih krizmanica i krizmanika. 

Danas Katolička odbojkaška liga okuplja 12 ekipa u ligi za djevojke, 9 ekipa u 

mješovitoj ligi, 6 ekipa u muškoj ligi, te 20 ekipa u ligama za prvopričesnice, mlađe 

krizmanice i krizmanike. Osim lige, tradicionalno se organiziraju Božićni turnir (kategorije 

djevojke i muški) i Uskrs kup (djevojke i mješovita). 
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Križevci, 3. listopada 2009. 

Biskup Mijo Škvorc i blaženi Ivan Merz 
   

U Križevcima je 3. listopada 2009.  održan jednodnevni znanstveni skup o biskupu 

Miji Škvorcu pod naslovom "Biskup Mijo Škvorc – teolog, filozof, govornik, književnik". Na 

skupu je među ostalim predavanjima postulator o. Božidar Nagy održao predavanje pod 

naslovom „Uloga biskupa Mije Škvorca u procesu beatifikacije bl. Ivana Merza.“ 

Predavanje je postulator podijelio u dva dijela. U prvom dijelu prikazuje biskupa 

škvorca kao velikog štovatelja bl. Ivana Merza o kojem je nam je ostavio pet objavljenih 

krasnih tekstova. U drugom dijelu prikazuje zauzetu angažiranost biskupa škvorca u odvijanju 

i završetku procesa beatifikacije bl. Ivana Merza. 

Simpozij je organizirala Udruga za promicanje znamenitih Križevčana "Dr. Stjepan 

Kranjčić" uz 90. obljetnicu rođenja i 20. obljetnicu smrti biskup Škvorca. Uz Udrugu za 

promicanje znamenitih Križevčanina "Dr. Stjepan Kranjčić", organizatori znanstvenog skupa 

su Filozofski fakultet Družbe Isusove, Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije "Ivan 

Krstitelj Tkalčić", Grad Križevci i Povijesno društvo Križevci. Biskup Mijo škvorc, jedan je 

od znamenitih ljudi rodom iz križevačkoga kraja. 

U nastavaku navodimo teme predavanja i predavače ovoga simpoziju o biskupu 

Škvorcu: "Biskup Mijo Škvorc i komunističke vlasti" (Miroslav Akmadžić), "Dnevnik 

biskupa Mije škvorca" (Stjepan Razum), "Bibliografski radovi Mije škvorca" (čuroškvorc), 

"Župa Sv. Petra u Svetom Petru Čvrstecu" (Jakov Golomeić), "Biskup Mijo škvorc o Mariji u 

Marijinoj godini 1988." (Željko Vegh), "Filozofska ostavština Mije škvorca" (Anto Mišić), 

"Filozofi egzistencijalisti u recepciji Mije škvorca" (Ivan šestak), "Duhovnost i promišljanje u 

knjigama Mije škvorca" (Anto Sekulić), "Biskup Mijo škvorc i mediji" (Tonči Trstenjak), 

"Biskup Mijo škvorc i bl. Ivan Merz – odlučujuća uloga biskupa škvorca u procesu 

beatifikacije Ivana Merza" (Božidar Nagy), "Vjera u filozofiji biskupa Mije škovorca" (Ivan 

Koprek), "Djetinjstvo i školovanje Mije škvorca" (Ivan Peklić), "Mijo škvorc u arhivu UDBE 

i SDS" (Željko Karaula), "P. Mijo škvorc kao pjesnik i propovjednik" (Vladimir Horvat), 

"Krist i Crkva u djelima biskupa Mije škvorca" (Marijan Steiner), "Mijo škvorc – glasoviti 

govornik" (Branimir Stanić) te "Mijo škvorc – vrijeme zatvora i najtežih optužbi" (Ivica 

Hrastović). 

 

Kratka biografija biskupa Škvorca 
Biskup Mijo škvorc rođen je 1. rujna 1919. u Ruševcu, župa Sv. Petar Čvrstec kraj 

Križevaca. Sjemenišnu gimnaziju završio je u Travniku nakon čega ulazi u isusovački red. 

Studij filozofije i teologije završava u Zagrebu. Kao povremeni propovjednik na misi u 

jedanaest pojavio se godine 1950. Iz njega su jednostavno bujicama tekle riječi. Žario je i 

podizao. Čak su i ateisti dolazili slušati ga, divili su se njegovu zanosu i retorici. U javnosti je 

izuzetno popularan, pa čak i tadašnje režimske novine izvještavaju: "Jezuita Mijo Škvorc 

održao je ovih dana u isusovačkoj crkvi u Zagrebu "propovijedi" s pretenzijom da ‘naučno’ 

objasni opstojnost Božju i koješta drugo…" (Vjesnik, 10. 4. 1952.). Na vjeronauk mu je 

povremeno dolazilo preko 600 studenata. Dakako, da su komunisti na nj vrebali, i gledali ga 

zatvoriti. Prvi put je bio uhićen 1954. kad ga zadržavaju tri mjeseca u istražnom zatvoru. 

Drugi put, godine 1956 nakon što su ga ponovno uhitili, optužili su ga zbog "krivičnog djela 

protiv naroda i države neprijateljskom propagandom", i osudili na dvije godine zatvora koje je 

proveo u Staroj Gradišci (1956. – 1958.). Nakon zatvora nastavlja svoj rad. Posebno je 

zapažen njegov briljantan nastup u Studentskom centru u Zagrebu, na tribini "5 minuta poslije 

8", gdje je 28. ožujka 1967. imao javni dijalog s marksistom dr. Brankom Bošnjakom. Tom je 

polemičnom dijalogu prisustvovalo oko 2500 slušača, od kojih su studenti bili u većini. Tekst 

je toga dijaloga objavljen u knjizi "Kršćanin i marksist" (1969). Godine 1970. papa ga je 
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imenovao pomoćnim zagrebačkim biskupom. Bio je i pjesnik ali nadasve vrstan 

propovjednik. Uz taj vanjski zapaženi rad bio je profesor filozofije na Filozofsko teološkom 

institutu Družbe Isusove u Zagrebu. „Bio je karizmatska  duša koji je pročišćen milošću i 

stradanjem – imao na zemlji samo dvije ljubavi: Kristovu Crkvu i domovinu Hrvatsku!" rekao 

je za njega p. Josip Ćurić. 

 

 

Baja-Mađarska, 11. listopada 2009. 

Bl. Ivan Merz u Mađarskom gradu Baji 
 

Na poziv Pedagoškog fakulteta iz mađarskog grada Baje, postulator o. Božidar Nagy 

održao je 11. listopada 2009. predavanje o bl. Ivanu Merzu na istom Fakultetu za studente 

hrvatskog jezika. Organizator ovoga posjeta i predavanja bio je prof. dr. Živko Gorjanac koji 

predaje na katedri hrvatskog jezika na ovom Fakultetu i veliki je štovatelj bl. Ivana Merza. 

Dan ranije, u nedjelju 10. listopada, postulator je služio sv. misu za hrvatsku zajednicu 

grada Baje u franjevačkoj crkvi koja se nalazi u centru grada.  Računa se da u gradu Baji koji 

broji oko 38.000 stanovnika ima trećina Hrvata tj. oko 13.000. Oni su međusobno dobro 

povezani. U Baji postoji i hrvatska škola. 

U svome predavanju kao i u propovijedi na misi postulator je naglasio veze bl. Ivana 

Merza s Mađraskom. Njegova majka bila je rodom iz Nagy Kaniže (Velike Kaniže), a njegovi 

roditelji su se vjenčali  u Budimpešti; sam bl. Merz je znao mađarski jezik. Osim toga njegov 

otac je neko vrijeme tijekom Prvog svjetskog rata službovao u Pečuhu gdje ga je njegov sin 

Ivan Merz kao vojnik posjetio 1916. godine i o čemu nam je ostavio zanimljive zapise u 

svome dnevniku.  

Još jedna zanimljivost iz grada Baje koji leži na obali Dunava: Grad čuva uspomenu 

na posljednjeg austrougarskog cara Karla Habsburškog kojega je Papa Ivan Pavao II. 

proglasio blaženim u Rimu 3. listopada 2004. g. Radi se o stepenicama po kojima je 

posljednji puta  na teritoriju svoje monarhije sišao posljednji austrijski car i posljednji hrvatski 

kralj kad je lađom preko Dunava odlazio s obitelji u progonstvo na otok Madeiru gdje je i 

umro na glasu svetosti. U spomen na svoga posljednjeg kralja Mađari su uz stepenice 

postavili i spomen ploču koja podsjeća na ovog posljednjeg zajedničkog kralja i na njegovo 

progonstvo preko kojega je međutim došao do oltara postavši blaženikom Katoličke Crkve. 

Usput spomenimo i ovu činjenicu: car Karlo Habsburški bio je vrhovni komandant 

austrougarske vojske za vrijeme Prvoga svjetskog rata u kojoj su bili mobilizirani kao vojnici 

i Alojzije Stepinac i Ivan Merz. Sada su sva trojica uvrštena među blaženike Katoličke Crkve! 

I za kraj: Papa Ivan Pavao II. koji je proglasio Karla Habsburškog blaženim, dobio je na 

krštenju ime Karlo. Dobio ga je upravo po ovom austrijskom caru kojega je Papin otac veoma 

cijenio i poštivao i u spomen na njega svome sinu, kad mu se radio, dao je ime „KAROL“. 

 

 

Solin, 18. listopada 2009. 

Natječaj za stipendije humanitarne Udruge bl. Ivan Merz 
   

I za ovu akademsku godinu 2009./2010. Humanitarna Udruga Ivan Merz iz Solina 

raspisala je natječaj za stipendije koje već više godina daje uspješnim studentima i 

srednjoškolcima slabijeg imovinskog stanja na području cijele Republike Hrvatske. 

Prošle je školske godine Udruga Ivan Merz podijelila čak 119 stipendija a natječaj za 

prijavu onih koji žele postati stipendisti u ovoj akademskoj godini raspisan je i otvoren do 

kraja mjeseca listopada. Svi koji žele dobiti stipendiju trebaju posjetiti web 
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stranicu http://www.udrugaivanmerz.hr/   gdje će doznati što je sve potrebno za punovažeću 

prijavu. 

Unatoč rekordnom broju stipendista uvijek ostane puno više prijavljenih koji ne uspiju 

dobiti stipendiju zbog nedostatka sredstava pa stoga pozivamo i sve one koji putem Udruge 

Ivan Merz ili mimo nje žele stipendirati nekog studenta ili srednjoškolca neka se jave na 

telefon 021/244701 kako bi što veći broj potrebnih studenata i srednjoškolaca mogao lakše 

nastaviti školovanje:   UDRUGA IVAN MERZ, Držićeva 46A 21 210 Solin 

http://www.udrugaivanmerz.hr/  

 

 

Den Haag, 5. studenoga 2009. 

General Gotovina naslikao portret bl. I. Merza 
 

Još 2. kolovoza 2009. Večernji list  je objavio na prvoj stranici vijest da General Ante 

Gotovina slika portret bl. Ivana Merza u svome boravištu u Haagu. Portret je u međuvremenu 

dovršen, donesen je u Zagreb i predan je 5. studenog Postulaturi bl. Ivana Merza čiju je izradu 

Postulatura naručila početkom ove godine. Uz ovaj naručeni portret General je 

samoinicijativno naslikao još jednu sliku koja prikazuje blaženog Ivana kao studenta u Beču i 

koju je također poklonio Postulaturi. 

 

Tumačenje i komentar portreta 

Ovo tumačenje i komentar portreta bl. Ivana Merza prije nego je predan javnosti 

General Gotovina je pročitao i autorizirao rekavši da ovome tumačenju „nema ni što dodati 

ni što oduzeti".  Ovo se tumačenje odnosi na prvu sliku koja prikazuje bl. Ivana Merza u 

vojnoj odori za vrijeme Prvoga svjetskog rata. 

            Imajući u vidu činjenice tko je ovaj portret bl. I. Merza naslikao – a to je heroj 

Domovinskog rata, hrvatski General sada nepravedno optužen, te gdje ju je naslikao – u ćeliji 

pritvora Haškog suda, okolnosti u kojima je portret naslikan – čekanje u neizvjesnosti 

završetka procesa i izricanja tzv. „haške pravde" – sve to daje slici veliku, jedinstvenu i 

povijesnu vrijednost. 

            Osim prvotnog sadržaja slike tj. bl. Ivana Merza, na slici se mogu iščitati i mnogi 

elementi iz života i trenutne situacije Generala Ante Gotovine. 

            Prvi dojam kad se slika pogleda jest realnost i ozbiljnost jedne životne situacije, 

konkretno rata i njegovih posljedica. Izbor boja koje okružuju lik Blaženika kao i one kojima 

je prikazan sugeriraju vojni ambijent. Prostor u kojem se bl. Merz nalazi podsjeća na 

zatvorsku ćeliju. (Bl. Merz je i sam nepravedno proveo nekoliko dana u zatvoru još kao 

pitomac Vojne akademije). S desne strane se vidi dio raspela – znak prisutnosti patnje i 

trpljenja u životu bl. Ivana Merza koju je proživio u ratu a koja je uzrokovala njegovo duboko 

obraćenje Bogu. Dakle patnja nije bezizlazna ni crna, nije ispred njega nego iza njegovih leđa, 

već je otkupljena i osmišljena Kristovim križem. S lijeve strane u gornjem kutu vidi se mali 

prozorčić kroz koji dolazi svjetlo. Bl. Merz je okrenut prema tome prozorčiću. Svjetlo 

sugerira Kristovo uskrsnuće, oslobođenje, Božje spasenje i njegov božanski život i sve ono 

što slijedi nakon Velikog petka. Dakle s patnjom kroz koju je prošao i  koja je još prisutna u 

njegovu životu bl. Merz se na njoj ne zaustavlja, niti ona njega zaustavlja nego ide prema 

Božanskom svjetlu i životu. 

Premda je tijelom usmjeren prema svjetlu bl. Ivan je glavu za trenutak okrenuo i gleda 

u publiku prema onima koji ga promatraju,  zaustavljen na moment u sadašnjosti na prolazu 

između Križa i Uskrsnuća. Na licu bl. Merza možemo pročitati svu patnju ratnih strahota kroz 

koje je prošao, surovost ljudske zloće i nepravde što je proživio – sve to ostavlja trag na 

http://www.udrugaivanmerz.hr/
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njegovom izrazu lica. Osjeća se da je pogođen, žalostan i zgrožen nad ljudskim zlom ali ne 

očajava,  ne ostaje u beznađu. 

Znajući  tko, gdje, kada i u kojim je okolnostima naslikao ovaj portret bl. Merza, ne 

može se oteti dojmu da je umjetnik,  svjesno ili nesvjesno, kroz lik bl. Ivana Merza 

smještenog u prostor zatvorske ćelije izrazio također i sebe i svoje duševno stanje. Ostavio 

nam je trag svoje trenutne situacije, svoga duševnog stanja; a u samom licu bl. Ivana Merza 

možemo čitati i njegovu patnju zbog pretrpljenih i još uvijek trpećih nepravdi nanesenih mu 

od tzv. „međunarodne pravde". Međutim kroz svetački lik bl. Ivana s kojim se General preko 

ove slike duhom identificira, on ne gubi nadu, zajedno s njime ide prema Božjem svjetlu, 

prema pravoj slobodi koju jedino Bog daje. 

Generale, hvala Vam za sve što ste učinili i trpjeli za slobodu hrvatskog naroda na što 

će nas uvijek podsjećati i ovo vaše jedinstveno umjetničko djelo, tako bogato duhovnom 

porukom! 

 

 

Zagreb, 26. studenoga 2009. 

Znanstveni skup o dr. Lj. Marakoviću, profesoru odgojitelju bl. I. Merza 
    

U povodu 50. obljetnice smrti dr. Ljubomira 

Marakovića (1887. – 1959.)  Filozofski fakultet Družbe 

Isusove i Institut Fontes Sapientiae iz Zagreba organizirali 

su 26. studenoga znanstveni simpozij pod naslovom 

"Katolicizam, modernizam i književnost". Dr. Ljubomir 

Maraković bio je profesor i odgojitelj bl. Ivana Merza u 

Banjo Luci i veoma je zaslužan za njegovu intelektualnu 

naobrazbu i vjersko usmjerenje. Dvojica predavača dr. I. 

Golub i dr. V. Horvat naglasila su da bi i za dr. Marakovića 

trebalo pokrenuti postupak beatifikacije. 

Nakon uvodnih riječi dekana FFDI-a prof. dr. Ante 

Mišića, slijedila su predavanja koja su približila vrijeme 

koje je obilježilo život, te utjecalo na djelovanje toga 

svestranog laika. "Filozofski temelji modernizma" (doc. dr. Ivan Šestak), "Katolička crkva i 

modernizam" (doc. dr. Ivo Antunović), "Silvije Strahimir Kranjčević između tradicionalizma i 

modernizma" (doc. dr. Daniel Miščin), "Tradicijski kanon i modernističke interpolacije u 

pasiji" (prof. dr. Darko Gašparović), "Zašto i kako govoriti o katoličkom pjesništvu?" (dr. 

Vlado Vladić), "Razvoj biblijskih simbola u Horvatićevu pjesništvu" (doc. dr. Dean Slavić) i 

"Filozofski obzor Hrvatske straže" (dr. Ivica Martinović). 

Uslijedila su dva predavanja koja su na poseban način predstavila sjećanja 

Marakovićevih suvremenika te utjecaj Marakovića na bl. Ivana Merza. Prof. emeritus dr. Ivan 

Golub u izlaganju "Moja sjećanja na Ljubomira Marakovića" podsjetio je na doba u kojem je 

upoznao Marakovića, za vrijeme školovanja u sjemeništu na Šalati i potom na Bogosloviji. 

Dr. Golub tako je istaknuo kako se sjeća sadržaja riječi i ljepote govora o književnosti. 

Maraković je govorio i o sebi, i tu ga je resila poniznost, jer poniznost je istina o sebi, rekao je 

Golub, te se prisjetio kako mu je jednom prilikom rekao da donese veliku torbu u koju je 

stavio darovane knjige. Kasnije razmišljajući, Golub je zaključio da to nisu bile knjige 

nasumce odabrane, već knjige birane s područja književnosti, a osobito one s područja 

duhovne, teološke tematike. Svoje je izlaganje zaključio riječima kako bi bilo vrlo poticajno 

pokrenuti proces za uzdignuće na oltar toga nesebičnog laika. 

Nastavljajući se na prethodno izlaganjem prof. dr. Vladimir Horvat, također 

Marakovićev đak, istaknuo je kako je Maraković bio vrstan pedagog i apostol pera te je dodao 
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kako je on zasigurno kandidat za oltar. Podsjetio je kako je u doba svoga javnog djelovanja, u 

razdoblju od 1905. do 1945. godine, napisao više od 1100 bibliografskih jedinica univerzalne 

tematike. Iz kasnijeg razdoblja, kada je bio osuđen te se 

potom zaposlio na Nadbiskupskoj gimnaziji na šalati, 

također postoje njegovi radovi, no mnogi su ostali 

nepotpisani, pa je opus zasigurno mnogo opsežniji. Horvat se 

prisjetio kako je Marakovića resila iskrenost i jednostavnost 

kojom je djelovao na svoje učenike.  

Prof. dr. Božidar Nagy podsjetio je na vrijeme kada je 

dr. Maraković kao profesor radio u Banjoj Luci te tako bio i 

odgojitelj u kritičkim godinama bl. Ivana Merza. Dr. Nagy 

istaknuo je kako je upravo na Marakovićev poticaj Merz 

počeo pisati dnevnik, koji je vrlo vrijedan dokument koji 

nam danas oslikava blaženikov lik, a svoga profesora 

spominje u brojnim dnevničkim zapisima. Dr. Nagy 

spomenuo je i zanimljivu korespondenciju između Marakovića i Merza u vrijeme njegova 

odlaska u Beč, a trajala je do povratka Merza iz Pariza. U tom vremenu Maraković je Merzu 

poslao 44, a Merz Marakoviću 101 pismo. U zaključku je Nagy istaknuo kako je Maraković 

na Merza imao četverostruki utjecaj, i to književni, estetsko-umjetnički, hrvatsko-rodoljubni i 

vjersko-moralni. U pojedinim periodima Merzova života imao je i ulogu duhovnog vođe. To 

posebno dolazi do izražaja u tijeku boravka Merza na bojištu, kada mu preporučuje čitanje 

"Nasljeduj Krista". 

U završnom dijelu skupa uslijedio je niz predavanja u kojem su obrađena pojedina 

područja, poglavito književnog bavljenja Marakovića: "Književno-estetički nazori Ljubomira 

Marakovića" mr. Božidara Petrača, "Marakovićev ‘Nov život’ i njegove početne postavke o 

književnosti" prof. Zdravka Gavrana, "Marakovićevo utemeljivanje katoličke književnosti" 

dr. Vladimira Lončarevića, "Teološko nazivlje u djelima Ljubomira Marakovića" prof. dr. 

Petra Bašića, "Marakovićeva antologija hrvatske književne kritike" prof. dr. Vinka Brešića, 

"Ljubomir Maraković i časopis Luč" dr. Ilije Miškića te "Marakovićeva kritika Krležinih 

‘Balada PetriceKerempuha" mr. Božidara Petrača. Ovaj je simpozij pokazao kako je potrebno 

naše istaknute katoličke laike što bolje poznavati organizirajući za njih i o njima ovakve 

skupove da ih se otme zaboravu i očuva trajan spomen na njihove velike zasluge koje su imali 

za katoličku kulturu u hrvatskom narodu. 

                           

 

Slunj, 1. prosinca 2009. 

Duhovna obnova u vojnoj kapelaniji “Bl. I. Merz” 
 

U Vojnom poligonu u Slunju održana je 1. prosinca o. g. adventska duhovna obnova 

za Vojnu kapelaniju „Blaženi Ivan Merz“ koja obuhvaća vjernike djelatnike postrojbi HV-e 

koji žive i rade na tom prostoru i kojoj je zaštitnik najmlađi hrvatski Blaženik.  

Duhovnu je obnovu organizirao g. Jurica Hečimović‚ voditelj kapelanije,  a vodio ju je 

o. Božidar Nagy, postulator bl. Ivana Merza. Obnova je započela najprije s predavanjem o bl. 

Merzu koje je bilo popraćeno projekcijama iz njegova života o djelovanja. Govoreći o 

hrvatskome blaženiku Ivanu Merzu, postulator ga je istaknuo kao uzor koji mogu slijediti i 

vojnici jer je Merz upravo u vojsci u Prvome svjetskom ratu doživio duboko obraćenje Bogu. 

„U njegovu kratkom životu Bog se proslavio, a on je kao intelektualac asketskog života bio 

prisutan u svom vremenu kao Isusov svjedok i angažirani vjernik“, istaknuo je postulator. 

„Blaženi Ivan Merz, zaštitnik vaše vojne kapelanije može vam biti uzor i kao laik, i kao 
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vojnik i kao časnik koji je ostvario prave kršćanske vrijednosti u svom kratkom životu, a koje 

su ga dovele na oltar kao blaženika Katoličke crkve “ istaknuo je o. Božidar. 

Nakon predavanja bila je mogućnost za sv. ispovijed i potom je slijedila sveta misa 

koju su koncelebrirali gospićki župnik, dekan i vojni kapelan Antun Luketić‚ te vlč‚ Antonio 

Čutura, župnik Cvitović‚ a i Vaganca. Na duhovnoj obnovi bio je nazočan i slunjski župnik i 

dekan mons. Mile Pecič. Mlada peteročlana 

vokalno-instrumentalna skupina „Angelus“ iz 

Gospića svojim  je lijepim i glasnim pjevanjem 

obogatila ovu duhovnu obnovu. 

Na kraju Svete Mise i duhovne obnove bilo je 

čašćenje relikvija bl. Ivana Merza. Predvoditelj 

obnove o. Božidar je nazočnima podijelio blagoslov 

s relikvijarom Blaženog Ivana Merza. Nakon toga 

su svi nazočni mogli i dotaknuti relikvijar te 

zazvati  pomoć‚ svoga blaženika. 

Pokraj oltara vjernici Vojne kapelanije imali 

su prilike vidjeti sliku blaženog Ivana Merza iz 

vojničkih dana koju je ovoga ljeta naslikao u Hagu hrvatski general Ante Gotovina. Prije 

odlaska postulator o. Božidar je obišao u Vojnom poligonu mjesto gdje su već postavljeni 

temelji za buduću kapelicu koja je određena da bude posvećena bl. Ivanu Merzu. Na kraju je 

postulator posjetio ured vojnog kapelana u kojem se nalazi kip Blaženoga Ivana Merza, koji je 

za ovu Vojnu kapelaniju njemu posvećenu izradila u drvetu umjetnica Marija Rizić iz 

Orubice. 

 

Zagreb, 16. prosinca 2009. 

Udruga Bosanskih Studenata proslavila svoga zaštitnika – bl. Ivana Merza 
 

Udruga Bosanskih Studenata (UBS)  koji studiraju u Zagrebu, osnovana prošle godine, 

po drugi puta je od svoga utemeljenja proslavila Dan svoje udruge i svoga nebeskog zaštitnika 

Blaženoga Ivana Merza.  Bilo je to u srijedu 16. prosinca; to je inače dan Blaženikovog 

zemaljskog rođenja i zato je izabran upravo datum njegova rođenja za Dan udruge. 

U crkvi Marije Pomoćnice na Knežiji u Zagrebu u večernjim satima za članove 

Udruge služio je svetu misu, kao i lanjske godine, o. Božidar Nagy, postulator bl. Ivana 

Merza. U svojoj propovijedi istaknuo je glavne duhovne karakteristike Blaženika, te je 

posebno naglasio njegovu proročku ulogu u vremenu kad je živio usporedivši ga s Ivanom 

Krstiteljem, istaknutim biblijskim likom u Adventu, po kojemu je Merz i dobio svoje ime na 

krštenju. Postulator je potom na nekoliko uvjerljivih primjera pokazao kako bl. Ivan Merz 

pomaže iz drugoga svijeta onima koji mu se mole i utječu, te je preporučio svim nazočnim 

studentima da upoznaju bl. Ivana čitajući tekstove i knjige o njemu jer je to najbolje način da 

se otkrije bogatstvo njegove velike i svetačke duše. Nakon sv. mise bilo je organizirano 

čašćenje i blagoslov s relikvijama bl. Ivana. Za ovu prigodu postulator je donio i sliku bl. 

Ivana Merza koju je naslikao u Haagu general Ante Gotovina. Slika je bila postavljena ispred 

oltara za vrijeme sv. mise tako da su je mogli svi vidjeti.   Poslije liturgijske proslave bl. 

Ivana, zaštitnika Udruge, slavlje se nastavilo prijateljskim druženjem u studentskom centru. 

Osim ovog godišnjeg okupljanja na proslavi Dana Udruge, vodstvo će tijekom akademske 

godine organizirati i druge aktivnosti kao što je karitativna akcija pred Božić, hodočašće u 

Rim, književne večeri, sportska natjecanja i druge aktivnosti. 

 

 


