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Zagreb, Brestje, 28. siječnja 2010. 

O bl. Ivanu Merzu prigodom Drugih dana hrvatskih svetaca i blaženika 
 

Drugi dani hrvatskih svetaca i blaženika održavaju se od 28. do 31. siječnja u 

Križevcima, gradu trećega hrvatskog sveca Marka Križevčanina. Tim su povodom  

predstavnici organizatora ovih Dana posjetili župu Dobroga Pastira u zagrebačkom naselju 

Brestje: križevački župnik Krešimir Žinić i predsjednica Udruge za promicanje znamenitih 

Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“ Tanja Baran. 

Okupljenim članovima župne obiteljske zajednice, kao i ostalim župljanima, skrenuli 

su pozornost na život i djelovanje hrvatskih svetaca i blaženika, spomenuvši i bl. Ivana 

Merza, te su potaknuli na njihovo intenzivnije štovanje.  Susret je započeo pobožnošću 

klanjanja koje su uz domaćega župnika Ivana Filipčića predvodili članovi obiteljske 

zajednice. Posebno su se tom prigodom izmolile molitve bl. Alojziju Stepincu, bl. Ivanu 

Merzu i bl. Mariji od Propetog Isusa Petković. Uslijedilo je euharistijsko slavlje  u sklopu 

kojega je križevački župnik Žinić među ostalim predstavio i život sv. Marka Križevčanina 

rekavši kako danas nitko od nas ne traži krvno mučeništvo, na što se odlučio Marko 

Križevčanin ili sv. Nikola Tavelić, ali da svejedno u sredinama i okolnostima u kojima živimo 

svojim životima možemo svjedočiti svetost. Zatim je u župnoj dvorani uz prigodnu 

prezentaciju, kratkopredstavljajući živote svetih NikoleTavelića, Leopolda Bogdana Mandića 

i Marka Križevčanina i blaženika Augustina Kažotića, Gracije iz Mula, Ozane Kotorske, 

Alojzija Stepinca, Marije od Propetog Isusa Petković i Ivana Merza, govorila Tanja Baran. 

Naglasila je da proglašenih svetaca i postupaka za proglašenje blaženim u Hrvatskoj nema 

puno zato što je svaka pojedina kauza dug, zahtjevan i skup posao, koji traži i puno molitve 

pa je u tom smislu govorila i o potrebi češćega zagovaranja vjernika pojedinom kandidatu za 

oltar jer se bez potvrđenoga čuda proglašenje ne može dogoditi. Tom je prigodom vjernicima 

podijeljena brošura Hrvatski sveci i blaženici u kojoj su objavljeni kratki životopisi, molitve i 

fotografije trojice hrvatskih svetaca i šestero blaženika. Predstavljena je i prva knjiga 

pripovjedaka o svim hrvatskim svecima i blaženicima za djecu osnovnoškolske dobi 

„Plamena srca“ autorice Sonje Tomić, što su je u zajedništvu objavili Udruga „Dr. Stjepan 

Kranjčić“ i Glas Koncila. Podijeljeni su i letci s programom Drugih dana hrvatskih svetaca i 

blaženika o kojima se može doznati više na internetskoj stranici: www.udruga-

drstjepankranjcic.hr. 

 

 

Kaštel Novi, 23. siječnja 2010. 

Udruga “Bl. I Merz” sudjelovala u organiziranju  

Vjeronaučne olimpijade 2010. 
 

Ovogodišnja 14. školsko-župna regionalna Vjeronaučna olimpijada realizirana je u 

organizaciji Udruge mladih «Bl. Ivan Merz» Kaštela, te Oš »Bijaći» i župa Kaštel Novi i 

Radun, a sponzorirali su je Grad Kaštela i HPD “Malačka“ Donja Kaštela. Održana je u 

vremenu od 20. do 23. siječnja 2010.  

Na ovogodišnjem školsko-župnom natjecanju koje je bilo posvećeno temi: „Kardinal 

Alojzije Stepinac – uzor svećenika“ sudjelovalo je  86 ekipa s 338 natjecatelja od III. do VIII. 

razreda. Po treći put na natjecanju su sudjelovali učenici Oš „Prof. Filip Lukas“ Kaštel Stari 

sa šest ekipa, a prvi put su ove godine učešće uzeli i učenici Oš “Ostrog“ Kaštel Lukšić 

također sa šest ekipa. 
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Natjecanje je započelo 20. siječnja u đardinu u Kaštel Novom s igrama Milijunaš i 

Pitalice. Nastavljeno je pisanjem pisanog testa i Akcijom sakupljanja starog papira koja je 

održana 21. siječnja u Katoličkom domu gdje je u jednom danu sakupljeno 10,2 tona 

papira.Ekipa „Stepinac“ iz Oš “Bijaći u kojoj su sudjelovali učenici iz VII.b razreda sakupila 

je do sada rekordnih 1.089 kg papira. Sakupljeni papir je dostavljen tvrtki  PAN SPLIT koja 

će najuspješnije ekipe s natjecanja nagraditi jednodnevnim izletom kako je to napravila u 

posljednjih šest godina.U subotu 23. siječnja održana je završnica kroz igru Sedmica-bingo u 

župi Kraljica mučenika na Radunu. U završnicu je ušlo 29 najboljih ekipa po rezultatima prva 

dva dana natjecanja. Druženje je nastavljeno na vrhu Kozjaka gdje su natjecatelji uz 

nazočnost predstavnika grada Kaštela, gosp. Darka Opačka, i župnika don Augustina 

Radovića posjetili crkvu posvećenu Bl. Alojziju Stepincu i spomenik poginulim braniteljima 

u domovinskom ratu gdje su predstavnici škola zapalili svijeće. Slijedila je okrjepa uz 

planinarski čaj i sendviče u kojoj su natjecatelji bili počašćeni od članova Hrvatskog 

planinarskog društva „Malačka“ Donja Kaštela. Završnica je zaključena uvijek atraktivnom 

lutrijom. 

Sa osvojenim 141 bodom prvo mjesto su nakon ispravljenih i prekontroliranih svih 

testova i bodova s akcije sakupljanja papira, zaokružile čak četiri ekipe:  Ekipa „Sv. Leopolda 

Mandića“ iz VIII.c razreda Oš „Prof. Filip Lukas“ Kaštel Stari u sastavu: Mihaela Botić, 

Nikolina Grbavac, Marijo Marjanović, Katarina Plejić i Lucija Brešković.  – Ekipa „Biblija“ 

iz VI.c razreda Oš „Ostrog“ Kaštel Lukšić u sastavu: Rebeka Varnica, Dinka Mustapić, 

Dorotea Vodeničar i Ivana Čavka.  – Ekipa „sv. Klementa“ iz IV.c razreda Oš „Bijaći“ Kaštel 

Novi u sastavu: Stanka Jurić, Josip Živko, Darija Prnjak i Karmen Karadža.  – Ekipa „Sv. 

Ante“ iz VIII.a razreda Oš „Bijaći“ Kaštel Novi u sastavu: Doris Guja, Fani Danilo, Anita 

Brajković i Marta Dumančić koja je ujedno proglašena sveukupnim pobjednikom jer je imala 

najviše bodova iz znanja. 

XIV. Vjeronaučnu olimpijadu uspješno je realizirala ekipa vjeroučitelja i učitelja iz 

navedene tri osnovne škole te animatora Katoličke udruge mladih „Bl. Ivan Merz“ Kaštela. 

Na jubilarnu XV. Vjeronaučnu olimpijadu 2011. godine pozvani su i ostale škole iz Kaštela i 

okolice. U proteklih 14 godina na olimpijadi je ukupno sudjelovalo 939 ekipa s 3.567 

vjeroučenika, a u jedanaest sabirnih akcija ukupno je sakupljeno 69 tona starog papira. 

 

 

Zagreb, 10. veljače 2010. 

Nova web stranica “Put k Suncu” 
 

Ovih dana aktivirana je nova web stranica povezana s bl. Ivanom Merzom pod 

naslovom „Put k Suncu“. Radi se o projektu za upoznavanje lika i djela bl. Ivana Merza. 

Naslov projekta „Put k Suncu“ uzet je prema nazivu što su ga mladi sami dali bl. Ivanu Merzu 

i njegovom apostolskom djelovanju: bio je onaj koji pokazuje mladima put prema Isus Kristu, 

pravom Suncu našega života.  Adresa web stranice:  www.putksuncu.hr 

  

 

Subotica, 25. ožujka 2010. 

U Subotici kršćanska tribina o bl. Ivanu Merzu 
 

U subotičkom "Katoličkom krugu" održana je 25. ožujka mjesečna Kršćanska tribina 

grada Subotice. Predavanje o životu i djelu bl. Ivana Merza održao je njegov postulator kauze 

za kanonizaciju o. Božidar Nagy. 

Predavač je život bl. Ivana Merza podijelio u tri dijela. Najprije je govorio o njegovu 

djetinjstvu i mladosti u Banjoj Luci (1896 – 1914). Zatim je prikazao njegovu intelektualnu i 

duhovnu izobrazbu u Beču i Parizu te život u Prvom svjetskom ratu a u završnom dijelu 

http://www.putksuncu.hr/
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govorio je o njegovu djelovanju kao profesora u Zagrebu i apostola po Hrvatskoj. Istaknuo je 

napose njegov zapis s ratišta gdje je kroz patnju i trpljenje doživio duboko obraćenje. U 

dnevniku je tada zapisao: Boga nikada zaboraviti. Neprestano težiti za ujedinjenjem s 

Njime… Moram započeti novi, preporođeni život u duhu novospoznatog katolicizma. 

(Dnevnik, 5. II. 1918.). Podsjetio je i na njegovo geslo: Katolička je vjera moje životno 

zvanje. 

Prikazavši zatim put Ivana Merza do oltara, o. Nagy je sudionicima tribine istaknuo 

njegovu poruku našem vremenu kako je to u svojim govorima istaknuo sluga Božji papa Ivan 

Pavao II: “Kristovo svjetlo blista u Ivanu Merzu… Njega vam želim dati kao svjedoka 

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

uzor mladeži, primjer vjernicima laicima.” Istaknuo je također da je papa Benedikt XVI. 

uvrstio bl. Ivana u svoju encikliku o euharistiji “Sacramentum caritatis” među osamnaest 

svetaca koje je predstavio kao uzore koji su dali svjedočanstvo autentičnog kršćanskog života 

zahvaljujući svojoj euharistijskoj pobožnosti. 

U razgovoru nakon tribine sudionici su postavili razna pitanja kako o samom postupku 

za proglašenje svetim bl. Ivana Merza, o uslišanjima koja se događaju po njegovu zagovoru, 

kao i o onome što svatko treba i može učiniti za ubrzanja postupka. Na upit o pojavi 

nedovoljnog zanimanja i zauzimanja u štovanju i širenju štovanja hrvatskih svetaca i 

blaženika kao i kandidata za oltar, predavač je podsjetio kako je to dug proces, a da vjernici u 

našem narodu nemaju navike u tome, jer sve do naših dana nisu imali u svojoj sredini grobove 

svojih svetaca, pa nisu ni imali navika hodočašćenja na njihov i grob i češćem utjecanju 

njihovu zagovoru. “Upravo zbog toga i svećenici i vjernici, a i sam to činim, moramo se više 

angažirati kako bi se što više vjernika upoznalo s likovima i krepostima, kako naših blaženika 

u njihovom postupku za proglašenje svetima, a tako i svih slugu i službenica Božjih, koji su 

kandidati za oltar”, zaključio je o. Nagy. 

 

 

Zagreb, 30. ožujka 2010. 

Časopis “Olimp” o hrvatskom Orlovstvu i bl. I. Merzu 
 

Časopis Hrvatskog olimpijskog odbora „Olimp“ u svome 34. broju, ožujak 2010. 

donosi članak o Hrvatskom orlovstvu i bl. Ivanu Merzu kao njegovom idejnom vođi. Članak 

je napisao Saša Ceraj a nosi naslov „Jačanje uma, srca i volje“ i objavljen je u posebnom 

prilogu koji nosi naslov „Povijest hrvatskog športa“. Autor u članku ukratko prikazuje 

povijest Orlovstva u Hrvatskoj i opisuje detaljno  ulogu bl. Ivana Merza kao velikog 

moralnog i vjerskog odgojitelja hrvatske mladeži u okviru Hrvatskog orlovskog saveza 

kojemu je dao geslo Žrtva-Euharistija-Apostolat.  

 

 

Zagreb, 30. ožujka 2010. 

Vlč. Zlatko Sudac o molitvi bl. Ivana Merza 
           

Vlč. Zlatko Sudac objavio je u posljednjem broju isusovačkog znanstvenog teološkog 

časopisa Obnovljeni život, (Vol. 65, br. 1, ožujak 2010., str. 97-112) opširan članak posvećen 

molitvi bl. Ivana Merza. Članak nosi naslov: Molitveni život blaženog Ivana Merza. U članku 

autor znalački i iscrpno prikazuje nekoliko momenata molitvenog života Blaženika: 

svjedočanstvo bl. I. Merza o vlastitoj molitvi, potom ono što sam govori o molitvi općenito 

savjetujući je drugima, i zatim ono što su o njegovoj molitvi zapazili i rekli drugi. 
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Članak za sada još nije dostupan u cijelosti na Internetu nego se može pročitati jedino 

u samom časopisu u tiskanom obliku a koji se može nabaviti u svakoj katoličkog knjižari. 

Ovdje donosimo samo službeni sažetak članka: 

          Blaženi Ivan Merz (1896-1928) ostavio nam je dragocjenu duhovnu baštinu koja je 

postala izvor nadahnuća budućim naraštajima. Osim pisanih dokumenata, bl. Ivan nam je 

ostavio i primjer svoga svetačkog života prožetog dubokom molitvom. Sve to predstavlja 

dragocjeni izvor za proučavanje djelovanja Božje milosti u njegovoj duši kojoj se spremno 

odazivao i s kojom je velikodušno surađivao. Molitveni život bl. Ivana Merza nije se do sada 

dovoljno sustavno istražio i prikazao. Ovaj članak želi stoga biti daljnji doprinos tome 

istraživanju. U prikazu molitvenog života bl. Ivana Merza razlikujemo nekoliko momenata: 

njegovo svjedočanstvo o vlastitoj molitvi, potom ono što govori o molitvi općenito, 

savjetujući je drugima, i zatim ono što su o njegovoj molitvi zapazili i rekli drugi. Molitveni 

život bl. Ivana Merza bio je usko povezan s liturgijom, koja mu je davala osnovni ton. 

„Živjeti Isusov život s Crkvom“, tako je definirao njegovu duhovnost p. Josip Vrbanek, 

njegov duhovnik. Pod tim podrazumijeva u prvom redu duboku uronjenost bl. Ivana u 

liturgijsku molitvu. Osim liturgijske molitve, koja je svoj vrhunac imala u dnevnom 

sudjelovanju u sv. misi i primanju euharistije, bl. Ivan je obavljao i druge oblike molitve, a to 

su: adoracija i meditacija, božanski časoslov, pobožnost Presvetom Srcu Isusovu i Blaženoj 

Djevici Mariji, kojoj je svakodnevno molio krunicu. Njegov molitveni život toliko je bogat i 

poučan da je Papa Ivan Pavao II na dan njegove beatifikacije mogao reći i ove riječi: „On će 

od danas biti uzor mladeži, primjer vjernicima svjetovnjacima!“ 

 

 

Slatina, 12. travnja 2010. 

Web-stranica župe „Bl. I. Merza“ u Slatini 
 

Prva župa posvećena Blaženom Ivanu Merzu utemeljena je u Slatini, u Požeškoj 

biskupiji. Na sam dan Beatifikacije bl. Ivana Merza 22. lipnja 2003.  požeški biskup Antun 

Škvorčević potpisao je dekret o njezinom osnivanju. Odnedavno ova župa ima i svoju web 

stranicu na Internetu. Adresa je: www.ivanmerz-slatina.hr 

 

 

Zagreb, 15. travnja 2010. 

Uskrsfest i ove godine svečano proslavljen 
 

I ove je godine ostvareno nadahnuće bl. Ivana Merza iz 1978. godine. Nakon što je 

proslavljena njegova 50. obljetnica smrti za blagdan Krista Kralja 1978. organizatori su 

odmah za Mladi Uskrs 1979. god. po nadahnuću bl. Ivana organizirali festival duhovne glazbe 

i poezije. I to se nadahnuće našega Blaženika ostvaruje svake godine sve do danas. 

Sastav ‘Matheus’ iz Bizovca pobjednik je Uskrs festa 2010. s pjesmom. Utočište 

vječno“. Zanimljivo, pjesma je posvećena Božanskom milosrđu koje se upravo u Katoličkoj 

crkvi obilježava i slavi na Bijelu nedjelju. Uz ove debitante 

na Bijelu nedjelju, 11. travnja, na natjecateljskoj večeri u 

Koncertnoj dvorani ‘Vatroslav Lisinski’ u Zagrebu drugo 

mjesto su osvojili Lidija Bačić i klapa ‘Grobnik’, a treće 

(kao i 2009. godine) Riječanka Maja Tadić. Izvođači su 

među sobom za najbolje odabrali drugoplasirane, dok je 

Glas Koncila za najbolji tekst nagradio pjesmu „Nisam 

sam’, u izvedbi sastava ‘Emaus’ iz Sarajeva. 

Uručujući nagrade i pozdravljajući sve – u ime visokog 

pokrovitelja Uskrs festa 2010. predsjednika HBK-a 
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đakovačko-osječkog nadbiskupa Marina Srakića – zagrebački nadbiskup kardinal Josip 

Bozanić zahvalio je mladima što se već nekoliko desetljeća  okupljaju na najstarijem 

hrvatskom festivalu duhovne glazbe. „Uskrs je pokretač. Uskrsli Isus pokreće stvaralaštvo, 

kako glazbeno tako i životno. Potiče nas u trčanju, od njegovog groba u svijet noseći Krisotvu 

radost, mir i ljubav“, rekao je kardinal Bozanić i pozvao mlade da budu i dalje stvaratelji. 

Voditeljica pobjedničkog sastava ‘Matheus’ Sandra Lovrinčević izjavila je da pobjeda za njih 

znači potvrdu dugogodišnjeg rada u župi u Bizovcu, od pjevanja na misama do redovitih 

tjednih molitva srijedom iz kojih su proizašla brojna nadahnuća, pa su tako počeli i stvarati 

autorske pjesme. Želja im je da i ubuće duhovnoj glazbenoj sceni ponude neke svoje pjesme 

jer kad pjevaju znaju da dvostruke mole, te je i to potvrda svega i zbog toga su jako sretni što 

su pobjedili na Uskrs festu 2010. Natjecatelji Uskrs festa – i to je njegova osobitost – dolaze 

iz raznih krajeva, s otoka Raba, Brača, Korčule, iz Bizovca, Gornje Stubice, Koprivnice, 

Mađareva, Požege, Rovinja, Splita, šibenika, Rijeke, Zadra, Zagreba, te Sarajeva i širokog 

Brijega. Na Festivalu je nastupilo devet debitanata. Druge godine za redom ostvario se i 

dugogodišnji san organizatora, Odbora za mlade Hrvatske biskupske konferencije i 

Hrvatskoga katoličkog radija, zvan „Uskrs fest orkestar“ što znači da je natjecanje ponovno 

bilo ‘uživo’. Uz izravan televizijski prijenos na HTV-u Plus i radijski prijenos na HKR-u 

kojeg su preuzimali Radio Marija, Radio postaja Mir Međugorje, Radio Marija Bistrica, 

Radio Vrhbosna, Radio Marija (Srbija) i Radio Bljesak, najstariji festivali kršćanske glazbe 

medijski su još podržavali: Glas Koncila, IKA, KTA, Katolički tjednik, Vukovarske novine, 

Kana, Veritas – glasnik sv. Antuna Padovanskog, Zvonik, Zvona, Ri TV, Primorski radio, 

Radio Mrežnica i Radio Vukovar. Sve informacije mogle su se pronaći na web 

stranicama: http://uskrsfest.hbk.hr/ 

 

 

Krasno, 17. travnja 2010. 

Duhovna obnova o bl. Merzu za prosvjetne djelatnike 
 

U subotu 17. travnja 2010. u svetištu Gospe od Krasna održana je jednodnevna 

duhovna obnova za prosvjetne djelatnike s prostora Gospićko-senjske biskupije na temu 

„Blaženi Ivan Merz, uzor i suputnik prosvjetnim djelatnicima". Na obnovi je sudjelovalo više 

od četrdeset okupljenih prosvjetnih djelatnika među kojima je bilo i nekoliko ravnatelja. 

Na početku je sve pozdravio predstojnik Katehetskog ureda Gospićko-senjske 

biskupije vlč. Nikola Turkalj, u ime organizatora ovoga susreta. Duhovnu je obnovu vodio  o. 

Božidar Nagy, profesor na Filozofskom fakultetu DI i postulatora kauze za kanonizaciju bl. 

Ivana Merza. Nakon molitve Trećeg časa postulator je predstavio lik i djelo bl. Ivana Merza 

kroz tri perioda njegova života: mladost u Banja Luci od 1896. do 1924., izobrazba u Beču, 

Parizu i sudjelovanju u Prvom svjetskom ratu od 1914., te u periodu javnog djelovanja od 

1922. do 1928. g. O. Nagy je istaknuo utjecaj njegova profesora Ljubomira Marakovića koji 

ga je usmjerio prema vjerskim i kulturnim vrijednostima, te duhovnu formaciju i obraćenje 

koje je bl. Merz doživio nakon patnji na talijanskom bojištu za vrijeme rata. U svom periodu 

javnog djelovanja Merz se najviše uz svoj prosvjetarski rad u školi kao profesor francuskog 

jezika angažirao u radu orlovske katoličke organizacije koja je nakon njegove smrti, a nakon 

što je bila političkim odlukama beogradskog režima zabranjena, nastavila djelovati kao 

križarska organizacija. Dr. Nagy je istaknuo pet temeljnih poruka bl. Ivana Merza u našem 

vremenu. On je pokazatelj da se i u svjetovnom zanimanju mogu spojiti svetost i svjetovnost, 

da se može povezati znanost, vjera i kultura, da je bio povezan s Crkvom preko liturgije i 

pape, posvuda je svjedočio svoju vjeru i bio je apostolski angažiran za mladež te je živio 

Isusov život sa Crkvom (4 sata dnevno molitve). Koliko je bl. Merz značajna pojava među 

svjetskim blaženicima i svecima istaknuo je papa Benedikt XVI. koji je, osim što je njegov 

http://uskrsfest.hbk.hr/
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veliki štovatelj, uvrstio bl. Merza 2007. u dokumentu Sacramentum caritatis među 18 velikih 

svetaca kao uzor štovanja euharistije. 

U popodnevnom dijelu susreta dr. Nagy je govorio na temu bl. Ivan Merz kao uzor 

prosvjetarima. Merz je u svom radu bio savjestan, unosio je duh u svoj rad i bio je više 

odgajatelj nego obični profesor. Zatim je o. Božidar pojasnio ciljeve, sadržaje i metode 

Blaženikovog odgojiteljskog rada kao i 12 načela „Puta k suncu" jednog stila života koji je 

živio bl. Ivan Merz i koji se predlaže mladima da ga slijede. Predavač je također naglasio 

da blaženoga Merza trebamo predložiti mladima kao uzor. Susret je završen zajedničkom 

misom u svetištu Gospe od Krasna. 

Zvonko Ranogajac 

 

 

Zagreb, 6. svibnja 2010. 

Prvak Hrvatske iz tenis kluba “Ivan Merz” 
 

U Zagrebu već nekoliko godina djeluje tenis klub koji nosi ime „Ivan Merz“. Zašto 

ime hrvatskog Blaženika jednom sportskom klubu? Zato što je bl. Ivan Merz volio i bavio se 

športom u Hrvatskom orlovskom savezu, a u mladosti je i sam igrao tenis, i to čak sa 

austrijskim vojnim generalima, prijateljima njegova oca u Banjoj Luci. Ove godine tenis klub 

„Ivan Merz“ doživio je veliko priznanje. Jedan njegov član, Antun Pehar osvojio je naslov 

juniorskog prvaka Hrvatske do 18 godina odigranog na otvorenom prvenstvu tenisača 

Hrvatske na terenima teniskog kluba «Osijek» od 3. do 6. 5. 2010. 

Antun Pehar trenira od svoje šeste godine, te niže uspjehe na brojnim turnirima ne 

samo u zemlji, nego i u inozemstvu. Tako je u svojoj dosadašnjoj juniorskoj karijeri već 

proputovao mnoge zemlje, poput Italije, Njemačke, Austrije, Amerike, Malezije, Indonezije, 

Tajvana i dr. Rodom je iz Čitluka, Hercegovina, odakle dolazi i poznati hrvatski teniski 

reprezentativac Marin Čilić. Antun se nalazi pred ulaskom u profesionalni tenis. Osnivač i 

voditelj zagrebačkog tenis kluba „Ivan Merz“ jest prof. Boris Bobok koji predaje tjelesni 

odgoj u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. 

 

 

Francuska, 10. svibnja 2010. 

U Francuskoj obilježen blagdan bl. Ivana Merza 
 

Francuski katolički tisak i ove godine je spomenuo blagdan hrvatskog Blaženika. Dva 

časopisa vrlo visokog tiraža FAMILLE CHRÉTIENNE i MAGNIFICAT posvetila su Ivanu 

Merzu cijelu stranicu, izabravši upravo njegovo ime da liturgijski obilježe dan 10. svibnja 

2010. Poznati katolički tjednik FAMILLE CHRÉTIENNE  u broju 

1686. (8. do 15. svibnja 2010.) na dvadesetoj stranici objavljujuje 

liturgijski kalenadar s imenom jednog od svetaca ili blaženika koji 

Crkva slavi navedenog dana, a uz ime dodaje i kratku rečenicu o 

dotičnom slavljeniku. Uz nadnevak 10. svibnja stoji ime bl. Ivana 

Merza s napomenom vidjeti članak nasuprot, jer je uredništavo 

tome blaženiku odlučilo posvetiti cijelu stranicu.  

Od liturgije do književnosti naslov je članka koji zajedno s 

velikom fotografijom Ivana Merza već na prvi pogled privlači 

pozornost čitatelja. Dajući najvažnije podatke iz njegova života, u 

tekstu se navode pojedinosti iz Blaženikova dvogodišnjeg boravka 

u Francuskoj (studij na Sorboni i Katoličkom institutu, posjet 

Lourdesu, kontakti s francuskim intelektualcima i konvertitima 
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…) i kasnijeg djelovanja u Zagrebu vezanog uz francusku kulturu i duhovnost (profesor 

francuske književnosti, apostolsko djelovanje prema načelima francuske  katoličke 

organizacije Euharijstijski križari…). Marie-Christine Lafon, autorica članka naziva Ivana 

Merza spcijalistom za francusku literaturu i dodaje da je on svojom doktorskom disertacijom 

pokazao kako je estetska dimenzija liturgije snagom simbola, obreda i katoličke molitve 

nadhnula francuske pisce (vjernike ili ne) da književnosti podare  prekrasne stranice. 

Završavajući svoj napis, ona daje čitateljima do znanja da je Ivan Merz, još za svoga boravka 

u Francuskoj bio poznat po svetačkom životu i posebno cijenjen među  katoličkim 

intelektualcima što potvrđuje posmrtni članak koji je francuski katolički dnevnik La Croix 

objavio neposredno nakon Merzove smrti, a iz kojeg je citirana zaključna misao : …Ivan 

Merz je umro kao svetac, nakon što je živio kao svetac." Francuski mjesečnik MAGNIFICAT 

koji za svaki dan u mjesecu donosi liturgijske tekstove, prigodne meditacije i molitve te 

prikaz jednog sveca ili blaženika,  u 210. broju (Magnificat, svibanj 2010.)  je nadevak 10. 

svibnja (str.142) posvetio blaženom Ivanu Merzu. To je već drugi put od beatifikacije (2003.) 

da taj ugledni časopis skreće pozornost francuskim vjernicima na život i djelo hrvatskog 

Blaženika. Dok je  Magnificat od svibnja 2004.  pisao kako je Ivan Merz osjećao duboku 

potrebu za obnovom Crkve i djelovao kao preteča Drugog vatikanskog sabora, ovogodišnji 

Magnificat  započinje svoj tekst rečenicom : Ivan Merz mogao bi biti zaštitnikom europskih 

studenata. Slijede najvažniji biografski podaci iz njegova života i djelovanja koji ga prikazuju 

kao intelektualca, profesora, apostola hrvatske mladeži, promicatelja liturgijske obnove… 

Članak ističe da je u središtu Merzova duhovnog života bio Krist i dnevna sv. Pričest što je 

vjerno promicao u svom apostolskom djelovanju. –  

Prof. Ivanka Jardin, Pariz 

 

 

Kašteli, 10. svibnja 2010. 

Dani bl. Ivana Merza u Kaštelima kraj Splita 
 

U organizaciji Katoličke udruge mladih ,,Bl. Ivan Merz" iz Kaštela kraj Splita, od 1. 

do 10. svibnja održani su Sedmi Dani Bl. Ivana Merza. U subotu 1. svibnja održan je VII. 

ministrantski nogometni kup „Ivan Merz“ na male branke na kojem je sudjelovalo 7 ekipa s 

40 ministranata iz župa Kaštel štafilić, Kaštel Novi, Kaštel Lukšić, Kaštel Sućurac, Kraljica 

Mučenika – Radun te Sv. Leopold Mandić iz Rudina.  

Natjecanje je započelo molitvom u 9 sati na igralištu Oš 

„Bijaći“. Pobjednici kupa su ministranti domaćini, iz župe Kaštel 

Novi, kojima je uručen prijelazni pehar i zlatne medalje. Trosatno 

natjecanje završeno je uručivanjem medalja od dogradonačelnika 

grada Kaštela gosp. Marinka Kovačeva i pročelnika za društvene 

djelatnosti gosp. Darka Opačka. Dana 10. svibnja u župnoj crkvi 

Sv. Petra ap. u Kaštel Novom slavljena je blagdanska  sveta misa 

koju je predvodio župnik Luka Vuco na kojoj su se okupili 

članovi udruge koja već 12 godina okuplja mlade različitih 

uzrasta kroz različita hodočašća, glazbene skupine, ministrantske 

kupove i molitvene zajednice. Nakon svete mise održan je 

prigodni program na kojemu je naglašena važnost malih zajednica za udrugu i župu. Potvrda 

tome jest i ovogodišnji susret mladih u Zadru na kojem je samo iz župe Kaštel Novi bilo 

prisutno 150 mladih. Ravnatelj udruge Mario Žuvela rekao je kako udruga ostvaruje 

plodonosnu suradnju sa župom, školom i lokalnom zajednicom jer je u takvoj kombinaciji 

moguće lakše usmjeravati mladoga čovjeka na put kojim je hodio i Bl. Ivan. Dokaz tome je i 

župno-školska vjeronaučna olimpijada u koju se ove godine uključilo 86 ekipa s 338 
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vjeroučenika. Dani Bl. Ivana Merza su manifestacija kojom udruga mladih iz Kaštela već 

sedam godina slavi svoga zaštitnika. 

 

 

Rumunjska, 10. svibnja 2010. 

Po drugi put u Rumunjskoj proslavljen blagdan bl. Ivana Merza 
 

I ove je godine u Karaševu, u najvećem hrvatskom mjestu u Rumunjskoj svečano 

proslavljen blagdan bl. Ivana Merza i to na ekumenskoj razini. Svečano euharistijsko slavlje 

predvodio je vlč. Nikola Lauš iz Temišvara. Na sv. misi sudjelovao je i veliki broj djece i 

mladih i to zahvaljujući ravnatelju Gimnazije prof. Čurđu Sorki i kapelanu Čurđu Patašanu 

koji su potaknuli učitelje, profesore i djecu da dođu na sv. misu. 

Premda je bio radni dan, ponedjeljak, na slavlju su osim učitelja i profesora Hrvata i 

Rumunja sudjelovali ravnatelji nekoliko hrvatskih škola, načelnik općine, predsjednik župnog 

vijeća te brojni vjernici. I ovogodišnju proslavu blagdana bl. Ivana Merza podigli su na 

ekumensku razinu studenti kroatistike iz Bukurešta: Magdalena Alexandru, Virginia Ursu, 

Mihail Sima, Remus Mihai Gheorghita, Andeea Besliu, Livia Prikop, svi pravoslavne 

vjeroispovijesti. Predvođeni svojim profesorom Petrom Hateganom, koji se posebno 

angažirao u organizaciji proslave blagdana bl. Ivana Merza, recitirali su kod sv. mise misli 

blaženog Ivana, relevantne podatke iz njegova života i djelovanja te su otpjevali dvije 

religiozne pjesme. Osim sudjelovanja na sv. misi održali su i nastavu na hrvatskom jeziku u 

2., 4. i 7. razredu osnovne mjesne škole. Ravnatelj gimnazije prof. Sorka pred studentima i 

svojim kolegama profesorima istaknuo je da su od prošle godine dvije hrvatske osnovne škole 

dobile za zaštitnika blaženog Ivana Merza pa je i to bio jedan od razloga da su svi učitelji i 

sva djeca tih dviju škola sudjelovali na svetoj misi na čelu s ravnateljicom Anom Filka. 

Predvoditelj ovogodišnjeg slavlja  bio je vlč. p. Nikola Lauš, član redovničke zajednice 

Salvatorijanca. Rođen je u Lupaku 1965. gdje je započeo školovanje. 1991. diplomirao je 

teologiju na Teološkom fakultetu u Alba-Iulia i zaređen je za svećenika.  2000. diplomirao je 

psihologiju na Sveučilištu «Tibiscus» na Fakultetu psihologije u Temišvaru. Vršio je  

kapelansku službu u Temišvaru i Dorobati (1991. – 1993.), stupio je u novicijat kod 

Salvatorijanaca (Societas Divinis Salvatoris) u Passau, Njemačka (1993-1994). Nakon 

položenih zavjeta 1994. postaje 1996. župnik u Temišvaru. Polazio je niz tečajeva u Austriji i 

Njemačkoj kako bi usavršio svoja znanja te profesionalno, kvalitetno i učinkovito obavljao 

svoj svećenički poziv.  Ovogodišnja uspješna proslava blagdana bl. Ivana Merza dala je 

poticaj da se do godine njegov blagdan proslavi još svečanije.  

 

 

Zagreb, 10. svibnja 2010. 

Kardinal Bozanić proslavio blagdan  

Bl. Ivana Merza u Španskom gdje će biti utemeljena nova župa 
 

Blagdan bl. Ivana Merza, 10. svibnja, svečano je proslavljen u novoj župskoj zajednici 

u zagrebačkom naselju Španskom. Sam Kardinal Bozanić, kao zagrebački nadbiskup, zaželio 

je ove godine upravo ovdje proslaviti blagdan bl. Ivana jer, kako je najavio, na jesen će taj dio 

naselja postati nova župa, a bit će posvećena zajedno s crkvom koja će se uskoro graditi u čast 

bl. Ivanu Merzu.   

Kardinal Josip Bozanić predvodio je misno slavlje u osnovnoj školi špansko-Oranice 

gdje vjernici od kraja protekle godine, budući da nemaju crkve, redovito nedjeljom sudjeluju 

u euharistijskom slavlju zahvaljujući susretljivosti uprave škole na čelu s ravnateljem, g. 

Alenom Matušekom. Na misnom slavlju okupilo se mnoštvo vjernika iz buduće župe, a 
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koncelebrirali su svećenici iz Kustošijskoga dekanata, te postulator kauze bl. I. Merza, o. 

Božidar Nagy.  

U propovijedi se zagrebački nadbiskup obratio prvenstveno najmlađima te ih podsjetio 

na Isusove riječi iz Evanđelja koje su bile pročitane 

na sv.misi: “Vi ste svjetlost svijeta.” Kardinal 

Bozanić poručio je da je vjerniku Isus Krist jedino 

pravo svjetlo u životu te da On pokazuje put života. 

U propovijedi je istaknuo i Isusova istinskog 

nasljedovatelja bl. Ivana Merza, kojeg je papa Ivan 

Pavao II. proglasio blaženikom jer svojim primjerom 

nosi svjetlost drugima. Potaknuo je vjernike da ga 

što bolje upoznaju, da se okupljaju oko njegova 

svetačkog lika i da mu se preporučuju u zagovor jer je on od sada njihov poseban zagovornik. 

U tijeku misnog slavlja zagrebački nadbiskup blagoslovio je kip blaženog Ivana Merza koji je 

donacija svetišta Majke Božje Bistričke za buduću novu župu njemu posvećenu. Na radost 

okupljenih vjernika, kardinal Bozanić na kraju je najavio i formalno osnivanje nove župne 

zajednice na jesen ove godine. Objavio je i ime budućeg župnika, a to je vlč. Zlatko Pavetić 

dosadašnji župni vikar u župi Blažene Djevice Marije Žalosne u španskom od koje će se 

odijeliti nova župa posvećena bl. Ivanu Merzu. 

 

 

Zagreb, 15. svibnja 2010. 

Održan Drugi “Put k Suncu” 
 

U subotu, 15. svibnja 2010. u školi “Dr. Ivan Merz”, u Zagrebu, po drugi puta je 

održano Međunarodno natjecanje za učenike osnovnih škola u okviru projekta PUT K 

SUNCU. Projektu je cilj upoznavanje lika, djela i poruke blaženoga Ivana Merza, te 

promicanje vjerskih, moralnih, duhovnih i humanih vrijednosti koje je on živio i ostvarivao. 

Natjecanje je organizirala Osnovna škola „Dr. Ivana Merza“ zajedno s Udrugom “Put k 

Suncu” i Postulaturom bl. Ivana Merza.  

Za pokretanje i ostvarenje ovoga projekta dao je odobrenje Gradski ured grada 

Zagreba i Agencija za odgoj i obrazovanje. Sudjelovalo 250 učenika osnovnih škola iz 

Hrvatske i Zapadne Hercegovine, a natjecanje je 

obuhvaćalo pet kategorija: 1. Znanje o bl. Ivanu 

Merzu i njegovom Putu k Suncu. 2. Literarni 

sastavak (proza-pjesma) na istu temu. 3. 

Multimedijski računalni prikaz Puta k Suncu bl. 

Ivana. 4. Likovni prikaz bl. Ivana i njegova Puta. 

5. Sportsko natjecanje u košarci i malom 

nogometu. Na početku otvorenja programa sve 

nazočne pozdravila je prof. Lana špiljak-Fruk, 

glavni koordinator cijele manifestacije davši 

konkretne upute kako će se odvijati natjecanje. Potom je otpjevana himna natjecanja za koju 

je ove godine izabrana pjesma „Hvala ti, Orle Kristov“. Riječi i glazbu napisao je Don Ivan 

šutalo iz Mostara a prvi puta je pjesmu izveo mostarski dječji zbor „Leptiri“ na beatifikaciji 

bl. Ivana Merza u Banjoj Luci 2003. g. Ova je pjesma nastala u prvoj domovini bl. Ivana, 

Bosni i Hercegovini gdje je on rođen i čije riječi i glazba dočaravaju njegovu poruku i za naše 

vrijeme, kao i za ovaj projekt koji se održava njemu u spomen svake godine. Ovu pjesmu, 

koja je na ovom natjecanju proglašena himnom Puta k Suncu izveo je ženski dječji pjevački 

zbor župe sv. Petra iz Zagreba pod ravnanjem prof. Urse Vukman. Nakon otpjevane himne 

sve uzvanike i sudionike natjecanja u ime škole „Dr. Ivana Merza“ i njezina ravnatelja g. 
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Zvonka Piljeka pozdravila je njegova zamjenica prof. Mirela Bukač. Postulator bl. Ivana 

Merza, dr. Božidar Nagy u svome je kratkom pozdravnom govoru naglasio važnost i smisao 

cijele manifestacije koja se održava već po drugi puta. Cilj je ovoga projekta da se mladi 

upoznaju s bl. Ivanom, s njegovom porukom, s njime se sprijatelje i usvoje i ostvaruju 

njegove ideje koje vode prema uspjehu i na ovom i na drugom svijetu. Te su njegove ideje i 

načela izražena u 12 točaka Puta k Suncu što je bila tema i sadržaj ovogodišnjeg 

natjecanja. Jedan učenik recitirao je pjesmu „Uresu divni hrvatskog roda“ posvećenu bl. Ivanu 

Merzu  koju je napisala Anka Petričević, časna sestra Marija od Presv. Srca, klarisa iz Splita. 

Nakon recitiranja poslušana je i njezina uglazbljena verzija; glazbu za pjesmu napisao je 

Zvonimir Klemenčić iz Varaždinu a veoma uspješno ju je izvela glazbenička obitelj Stašić iz 

Lomnice kraj Zagreba. Sve nazočne pozdravio je i ing. Branko Korbar, predsjednik 

Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika koji su također izabrali bl. Ivana Merza 

za svoga zaštitnika. Ing. Korbar istaknuo je važnost primjera bl. Ivana Merza za mladež 

današnjice. Program otvorenja završio je dječji zbor župe sv. Petra s pjesmom „O ljubavi 

tvojoj pjevat ću u vijeke“ nakon čega je započelo natjecanje u raznim kategorijama čije 

rezultate navodimo na kraju ovoga prikaza. Pozornica na kojoj se odvio program otvorenja 

bila je ukrašena velikom slikom bl. Ivana Merza kao studenta, koju je prošle godine u svojoj 

ćeliji u Haagu naslikao hrvatski general Ante Gotovina. Nakon programa otvorenja uzvanici i 

voditelji skupina okupili su se u prostoriji na 1. katu (engleski kabinet, učionica br. 8) u kojoj 

je nekada bila bolnička soba gdje je bl. Ivan proveo posljednja dva tjedna svoga zemaljskoga 

života i gdje je i umro 10. svibnja 1928. Mjesto gdje je bio bolnički krevet s kojega je bl. 

Ivan  otišao u vječni život za ovu prigodu posebno je bilo uređeno i  ukrašeno cvijećem i 

zapaljenim svijećama. Upravo zbog toga što je bl. Ivan obilježio ovu školu, nekada bolnicu, 

svojom svetačkom smrću, 1993. ova je škola dobila ime po njemu. Svi sudionici i gosti 

natjecanja dobili su na poklon majice na kojima je bio otisnut lik bl. Ivana, te podaci 

održavanja ovoga drugoga Puta k Suncu. Na završetku natjecanja pobjednicima su dodijeljene 

nagrade: pehari, medalje (zlatne, srebrne, brončane), te pohvalnice i zahvalnice. 

Naslov „Put k Suncu“ kojim je nazvan ovaj natjecateljski projekt uzet je iz poznate 

izreke s vrpce vijenca što su mladi prijatelji i sljedbenici postavili na grob svoga uzora, bl. 

Ivana Merza još 1929. g. a u kojoj su kratko saželi cijeli njegov život i poslanje. Ta vrpca s 

natpisom i danas se čuva u njegovom muzeju u Zagrebu. Natpis u cijelosti glasi: „Hvala ti, 

orle Kristov, što si nam pokazao Put k Suncu“ tj. put k Isusu Kristu, suncu našega života. 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 će se i u buduće organizirati svake godine. 

 

 

Zagreb, 15. svibnja 2010. 

Pobjednici  u natjecanju Drugog  „Puta k Suncu“  2010. 
 

1. POZNAVANJE ŽIVOTA BL. IVANA MERZA I NJEGOVA PUTU K SUNCU: 

Prvo mjesto: Marko Furjan, Oš „Ljubljanica“, Zagreb Drugo mjesto: Magdalena 

Momčinović, Oš „Ljubljanica“ Zagreb Treće mjesto: Krešimir Borošak, Oš „Voltino“, Zagreb 

2. LITERARNI RADOVI: 

Prvo mjesto: Petra Jambrović, Oš „Ljubljanica“. Rad u prozi nosi naslov  „Molitva bl. 

Ivana Merza“. Drugo mjesto dijele: a) Lucija Prah i Kristina Iličić, Oš „Voltino“ Zagreb  za 

rad „Traženje istine i smisla života“; b) Ines Basuga, Oš Komarevo za rad „Bl. Ivan Merz“ 

Treće mjesto dijele: a) Antonija Orač, Oš „Luka“ Sesvete za pjesmu   „Put k Suncu – život je 

put sreće“; b) Ilan Nestić, Oš „Oton Iveković“ Zagreb za pjesmu  „Ivane…“ 

3.LIKOVNI RADOVI:  
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Prvo mjesto: Maja Sokač, Oš Markuševac Drugo mjesto dijele: a) Marko Voljevec, Oš 

„Medvedgrad“ Zagreb; b) Karla Domitrović, Oš „Luka“, Sesvete Treće mjesto dijele: a) 

Mateja Bandić i Ivona Perković, Oš Budaševo Topolovec-Gušće; b) skupina učenika nižih 

razreda Konrad Kiss, Patrik Juraj Valas, Helena Dabčev-Gostiša, Dorotea Meštrić, Lana 

Meštrić i Bruno Prostran, Oš „Gundulić“ Zagreb 

4. MULTIMEDIJALNA RAČUNALNA PREZENTACIJA 

Prvo mjesto: Antonijo Andrijević, Matija Blažević i Tomislav Peša, Oš Oton 

Iveković  Drugo mjesto: Ana Ištuk i Jelena Matošević, Oš Grigor Vitez   

Treće mjesto dijele: a) Martina Andrijević, Oš Komarevo; b) Monika Keserović, Paola 

Okanović i Sandra Bubnjar, Oš  Ivan Gundulić 

5. SPORTSKO NATJECANJE 

Nogomet: Prvo mjesto Oš Biograci, Hercegovina, BiH, Drugo mjesto Oš „Dr. Ivan 

Merz“, Zagreb, Treće mjesto Oš „Medvegrad“, Zagreb 

Košarka – Dječaci: Prvo mjesto: Oš „Dr. Ivan Merz“, Zagreb, Drugo mjesto Oš 

„Luka“ Sesvete, Treće mjesto Oš „Voltino“, Zagreb 

Košarka – Djevojčice: Prvo mjesto: Oš „Remete“ Zagreb, Drugo mjesto: Oš „Dr.Ivan 

Merz“ Zagreb 

 

 

Filipini, 21. svibnja 2010. 

Poruka s Filipina za Drugi Put k Suncu 
 

Sa Filipina, gdje se štovanje bl. Ivana Merza sve više širi, pozdravnu poruku za 

sudionike ovogodišnjeg natjecateljskog projekta PUTA K SUNCU uputio je prof. Dave 

Ceasar dela Cruz, predsjednik Bratovštine katoličkih svetaca i vice-postulator kauze bl. Ivana 

Merza. U hrvatskom prijevodu Poruka glasi:  

 

BRATOVŠTINA KATOLIČKIH SVETACA  

I  VICE–POSTULATURE BLAŽENOG IVANA MERZA  

NA FILIPINIMA, CUBAO, QUEZON CITY, FILIPINI 

U ime braće, suradnika, učenika i štovatelja Blaženog Ivana Merza u Filipinima, želim 

izraziti usrdne čestitke posjetiteljima, gostima i sudionicima II. PUTA K SUNCU. Nedavno, 

smo proslavili veliki blagdan Gospodinova Uzašašća. Blaženi Ivan, koji je uvijek ukazivao 

prema vječnom Suncu, Isusu, poziva nas da sve što radimo bude na veću slavu Božju i našu 

svetost. Blaženi Ivan, koji je širio Isusovo svjetlo u svijet, uvijek će obasjati naša srca da 

služimo Bogu, Crkvi i drugima našim darovima i u našem vremenu. Neka i ovaj događaj II. 

PUTA K SUNCU potakne još više hrvatsku mladež da bude zahvalna Božjem daru i da im 

pomogne služiti Crkvi na način da služenjem i dijeljenjem budu vjerni upravitelji Božjeg 

dara. Neka Vas Isus blagoslovi i vodi, neka njegovo svjetlo svijetli nad vama i dadne mir kroz 

uslišanja Blaženog Ivana Merza! Mi vas volimo i molimo za sve vas!  

Sa Filipina Brat Dave Ceasar P. Dela Cruz, CCS Direktor i voditelj Bratovštine 

katoličkih svetaca i Vice postulator Blaženoga Ivana Merza 

 

Engleski original Poruke: 

THE CONFRATERNITY OF CATHOLIC SAINTS &VICE POSTULATION        

OF THE CAUSE FOR CANONIZATION OF BLESSED IVAN MERZ  

PHILIPPINES Cubao, Quezon City, PhilippinesMESSAGE 

In behalf of the brothers, co-operators, scholars, and the devotees of Blessed Ivan 

Merz in the Philippines, I would like to extend my warmest greetings to the visitors, guests, 

and participants of The Way to the Sun. Recently, we celebrated the great feast of our Lord’s 

ascension. Blessed Ivan, who always point to the eternal Sun, Jesus, invites us that everything 
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we do be for God’s greater glory and be for our holiness. Blessed Ivan, who shared the light 

of Jesus in the world, will always illumine our hearts to serve God, the Church, and others, 

through our time and talents. 

As you perform on this event, may you inspire more Croatian Youth to be grateful to 

God’s gift, and to help them serve the Church by being faithful stewards of God’s gift through 

service and sharing. 

May Jesus bless and guide you, may his light shine upon you and give you peace 

through the intercession of Blessed Ivan Merz! 

We love and pray for all of you! From the Philippines,  

Frater DAVE CEASAR F. DELA CRUZ, CCS Director and Moderator of the Brothers 

Confraternity of Catholic Saints and Vice Postulator Cause for Canonization of Blessed Ivan 

Merz. 

 

 

Zagreb, 29. svibnja 2010. 

Zvučno izdanje biografije blaženog Ivana Merza 
 

U povodu blagdana bl. Ivana Merza u nakladi Zaklade "Čujem, vjerujem, vidim" i 

Postulature blaženog Ivana Merza objavljeno je zvučno izdanje biografije blaženog Ivana 

Merza pod naslovom "Katolička vjera je moje životno zvanje". Izdanje sadrži životopis bl. 

Ivana Merza, najvažnije dijelove mise beatifikacije koju je Papa Ivan Pavao II. predvodio u 

Banjoj Luci 22. lipnja 2003. godine, "Duhovne poruke blaženog Ivana Merza za današnje 

vrijeme", Devetnicu u čast blaženoga Ivana Merza i duhovne pjesme posvećene bl. Merzu. Na 

CD-u je i zvučni zapis od nekoliko govora Pape Ivana Pavla II. iz osamdesetih godina kada se 

obraćao mladim Hrvatima koji su hodočastili u Rim na spomen hodočašća koje je blaženi 

Ivan Merz vodio u Rim za Svetu Godinu 1925. godine. Ukupno je na CD-u oko 7 sati trajanja 

raznih gore navedenih sadržaja vrijednih za trajno sjećanje. 

Ovo zvučno izdanje o bl. Ivanu Merzu prvotno je namijenjeno slabovidnim osobama 

koje ne mogu čitati. Ali s velikom duhovnom korišću moći će ga slušati i svi ostali u raznim 

prigodama. Urednik ovoga izdanja jest ing. Mirko Hrkač koji je i pokrenuo ovu hvale 

vrijednu inicijativu osnivanja zaklade "Čujem , vjerujem, vidim".  Zaklada je do sada objavila 

nekoliko vrijednih izdanja snimljenih na CD-ovima. Najvrjednije izdanje jest cijela Biblija 

snimljena u govornom obliku i stavljena na CD-ove. U tijeku je izdavanje biografija hrvatskih 

svetaca i blaženika a među prvima je upravo bio ovaj zvučni CD o blaženom Ivanu Merzu. – 

Na sam blagdan bl. Ivana Merza 10. svibnja ove godine ovaj je CD bio predstavljen u prvoj 

župi na svijetu koja je posvećena bl. Ivanu Merzu u Slatini Zaklada "Čujem, vjerujem vidim 

ima i svoju web stranicu:   www.zaklada-cujem-vjerujem-vidim.com 

 

 

Banja Luka, 22. lipnja 2010. 

7. obljetnica beatifikacije Ivana Merza – dvije nove pjesme bl. Ivanu 
        

Na povijesnom mjestu na Petrićevcu u Banjoj 

Luci, koje je pohodio Papa Ivan Pavao II. 22. lipnja 2003. 

proglasivši ondje blaženim Ivana Merza, svečano je 

proslavljena sedma obljetnica njegove Beatifikacije. 

Svečanu svetu misu  toga dana u 11 sati služio je 

banjalučki biskup Franjo Komarica u crkvi koja je bila 

razrušena i čija je obnova u tijeku.  

Predvodeći svečanu Euharistiju, na kojoj su 

http://www.zaklada-cujem-vjerujem-vidim.com/
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sudjelovali entitetski i stranački predstavnici, biskup Komarica je kazao da ljubav i sloga 

grade ono što mržnja ruši ističući da se izgradnjom crkve ne gradi samo građevina nego da je 

to i simbol spremnosti ljudi da kao sugrađani zajedno idu u budućnost te se međusobno 

uvažavaju, pomažu i dijele radost. 

U povodu ove 7. obljetnice uzdignuća bl. Ivana Merza na oltar dvojica braće Jakumetović iz 

Osijeka  spjevali su dvije pjesme  u čast Blaženiku koje ovdje donosimo: 

 

DVIJE PJESME   

u povodu 7. obljetnice beatifikacije  bl. Ivana Merza  

22. lipnja 2010. 

 

ZVIJEZDA NEBESKA 

 

Kao zvijezda nebeska zasjao si usred noći, 

Svojim svjetlom pokazao nam kojim putem valja poći! 

Prema Sinu, prema Ocu, prema Duhu Svetomu, 

Našoj Majci Mariji, prema Zemlji Vječnosti! 

Gdje su pjesme radosne, gdje je vječno proljeće, 

Sve do Žive vode te, vodi i nas, Ivane! 

Hvala Vječni Ivane, blaženiče hrvatski, 

Hvala Tebi, Orle Kristov, pjevam sada srcem cijelim. 

Hvala Vječni Ivane, blaženiče hrvatski, 

Hvala Brate nebeski, tvoje svjetlo sada slijedim. 

Kao zvijezda nebeska zasjao si usred noći, 

Svojim svjetlom pokazao nam kojim putem valja poći! 

Gdje je rajsko svitanje, gdje su rijeke beskrajne, 

Gdje je Ljubav jedina, gdje je Slava najveća! 

Prema Kristu Isusu, prema Kralju našemu, 

Prema Suncu Vječnome, vodi i nas, Ivane! 

Hvala Vječni Ivane, blaženiče hrvatski, 

Hvala Tebi, Orle Kristov, pjevam sada srcem cijelim. 

Hvala Vječni Ivane, blaženiče hrvatski, 

Hvala Brate nebeski, tvoje svjetlo sada slijedim. 

Kao zvijezda nebeska zasjao si usred noći, 

Svojim svjetlom pokazao nam kojim putem valja poći! 

Prema Domu Očevu, u te Dvore nebeske, 

Gdje je Majka Najljepša, naša Majka Marija! 

I mi, evo, letimo s Tobom Orle nebeski, 

Prema svetom Kraljevstvu, na tu gozbu Očevu. 

Hvala Vječni Ivane, blaženiče hrvatski, 

Hvala Tebi, Orle Kristov, pjevam sada srcem cijelim. 

Hvala Vječni Ivane, blaženiče hrvatski, 

Hvala Brate nebeski, tvoje svjetlo sada slijedim. 

Moli za nas Viteže, Krista Kralja pobjede, 

Moli za nas, dragi brate, za svoj narod, molim Te! 

Kao zvijezda nebeska zasjao si usred noći, 

Svojim svjetlom pokazao nam kojim putem valja poći! 

Osijek, 22. 6. 2010.     

Krešimir  Jakumetović 
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     VJEČNA ŽUDNJA ZA NEBOM 

 

Milost se Božja spustila k nama 

Kristovo svjetlo kroz našega brata. 

Hvale Nebeske pjevajmo zato 

Otac je Sveto nam poslao blago! 

Ivana Merza za uzor nam daje, 

misli o Vječnom – u njemu su cvale. 

Pretrpio mnogo brat je naš vjerni, 

al´ “Krist je moj život“ – opet on veli! 

“Ovdje na zemlji, tu nije mi mjesto, 

žudim za Nebom – Ono je vječno! 

Moja duša se diže, Bože, leti ka Tebi, 

da s Tobom se združi, silno to želi!“ 

“Smrt je dobitak“ – Ivan tad kaže, 

i odleti gore u Visine slavne! 

Iz Vječnosti sada dopire pjesma, 

to zvuci su našega blaženog Merza! 

Svom Ocu i Sinu on radosno pjeva, 

Duha Svetoga grli prepun veselja!  

U Nebo se vinimo, raširimo krila, 

za Ivanom hajmo – do Nebeskih visina! 

Vječnome Svjetlu poletimo gore, 

gdje rajske će nama svitati zore, 

gdje vječno će Sunce sjati i nama, 

i beskrajna Bogu se pjevati hvala! 

Osijek, 22. 6. 2010.     

Domagoj  Jakumetović 

 

 

SAD, 24. lipnja 2010. 

U Americi bl. I. Merz među izabranih 39 novih svetaca 
 

Ovih je dana u Americi izišla knjiga pod naslovom „39 new 

SAINTS you should know“ (39 novih svetaca koje trebate poznavati). 

Napisao ju je angažirani katolički laik i pisac Brian O’Neel, otac šestero 

djece, a objavila ju je poznata katolička izdavačka kuća SERVANT 

BOOK. Od 1600 Božjih ugodnika  koje je Papa Ivan Pavao II. proglasio 

svetima i blaženicima  autor ove vrijedne knjige izabrao je samo njih 39 

najznačajnijih  pa se tako među njima uz bl. Majku Tereziju našao i naš 

bl. Ivan Merz.  

O svakom ovom novom svecu, odnosno blaženiku, autor O’Neel 

je napisao kratki životopis, a bl. Ivanu Merzu posvetio je čak četiri 

stranice, od 105 do 108. U predgovoru Joseph Pearce piše: „In an age 

that shuns nobility and vilifies virtue, the men and women who emerge 

from these pages are countercultural heroes and heroines, showing us the way thorugh the 

darkness of the culture of death in the presence of the Source of all life.“ 
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Donja Stubica, 26. lipnja 2010. 

Vitraj bl. Ivana Merza u Lepoj Vesi – Donja Stubica 
 

U novoj filijalnoj crkvi sv. Marka Križevčanina u Lepoj Vesi, župa Donja Stubica 

nalaze se vitraji hrvatskih svetaca i blaženika. Među njima je i vitraj bl. Ivana Merza. Vitraj je 

izrađen još prije njegova beatifikacije, u godini Velikog Jubileja 2000.  Izradio ga je umjetnik 

Siniša Bačić iz Zagreba. Izradu vitraja kao dar financirala je obitelj Stanka Majseca. Na 

vitraju je prikazan grb orlovsko-križarske organizacije s kraticama gesla Ž(rtva) E(euharistija) 

A(postolat) što ga je bl. Ivan Merz dao hrvatskoj katoličkoj mladeži i po kojem su mnogi od 

njih živjeli i ostvarivali ga u svome životu. 

U novoj filijalnoj crkvi sv. Marka Križevčanina u Lepoj Vesi, župa Donja Stubica 

nalaze se vitraji hrvatskih svetaca i blaženika. Među njima je i vitraj bl. Ivana Merza. Vitraj je 

izrađen još prije njegova beatifikacije, u godini Velikog Jubileja 2000.  Izradio ga je umjetnik 

Siniša Bačić iz Zagreba. Izradu vitraja kao dar financirala je obitelj Stanka Majseca. Na 

vitraju je prikazan grb orlovsko-križarske organizacije s kraticama gesla Ž(rtva) E(euharistija) 

A(postolat) što ga je bl. Ivan Merz dao hrvatskoj katoličkoj mladeži i po kojem su mnogi od 

njih živjeli i ostvarivali ga u svome životu. 

 

 

Filipini, 10. srpnja 2010. 

Na Filipinima Vice-postulatura bl. Ivana Merza otvorila kuću! 
 

Zbog velikog zanimanja za bl. Ivana Merza na Filipinima prošle je godine utemeljena  

njegova Vice-postulatura koja koordinira i promiče njegovo štovanje u toj dalekoj azijskoj 

katoličkoj zemlji. Za prvog vice-postulatora imenovan je prof. Dave Ceasar dela Cruz koji je 

već pohodio Hrvatsku i grob bl. Ivana 2007. godine. Ovih dana zahvaljujući tamošnjim 

dobročiniteljima Vice-postulatura je ondje otvorila kuću 

koja je dobila ime po bl. Ivanu.  „Bahay ni Juan (Kuću bl. 

Ivana.“ – tako glasi njezin naziv. O svemu tome kao i o 

svečanom blagoslovu kuće vijest nam je poslao vice-

postulator prof. Dave:  

(Marikina City), Prošle subote, 10. srpnja 2010., 

kuća bl. Ivana Merza  bila je ispunjena radošću i 

posjetiteljima za njezin blagoslov. Tri svećenika i đakon, 

Fr. Allan Antonio, ravnatelj liturgijske glazbe u biskupiji 

Malolos, voditelj blagoslova, zatim Fr. Elpidio Silug, 

ravnatelj liturgije u biskupiji Baguio, potom Fr. Paulo 

Gamboa, liturgičar reda bosonogih karmelićana na 

Filipinima, i vlč. Aldrin Alvarado, liturgist i asistent ravnatelja postulanata reda sv. 

Augustina, svi su oni koncelebrirali sv. misu tom prigodom u samoj kući. Kuća bl. Ivana – 

Bahay ni Juan na filipinskom jeziku, –  služit će kao kuća i ured Vicepostulature za 

kanonizaciju bl. Ivana Merza; u kući je molitveni prostor, oratorij u kojem se nalazi slika bl. 

Ivana koju je blagoslovio papa Benedikt XVI. i različite relikvije blaženog Ivana. 

Kuća je također otvorena za posjetitelje koji traže duhovnu pomoć, savjetovanje, i 

vrijeme molitve prema dogovoru; služit će također i formacijski centar braće, suradnika, i 

studenata Bratstva katoličkih svetaca.     
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Zagreb, 19. srpnja 2010. 

Diplomski rad o bl. I. Merzu na Sveučilištu u Zagrebu 
 

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za pedagogiju, g. Siniša 

Jaroš obranio je 19. srpnja 2010.  diplomski rad čija je tema: „Pedagoško djelovanje Ivana 

Merza“. Mentorica na izradi diplomskog rada bila je dr. sc. Koraljka Posavec, doc. sa katedre 

za povijest pedagogije. 

U komisiji pred kojom je rad obranjen, osim mentorice bila su još dva člana: dr.sc. 

Marko Jurčić, doc. kao predsjednik komisije te dr. sc. Ante Kolak kao član komisije, obojica 

sa katedre za didaktiku. Diplomski rad, kojim je autor stekao naziv magistra pedagogije, 

podijeljen je u tri dijela. U prvom dijelu donosi se kratka biografija Ivana Merza, od njegova 

rođenja u Banja Luci, preko studija u Beču i Parizu pa do povratka u Zagreb i plodnog 

apostolata sve do smrti.  Drugi, središnji dio rada govori o Merzovom pedagoškom odnosno 

odgojnom djelovanju. Tu je najprije kratak povijesni okvir u kojem je djelovao Ivan Merz, 

daju se osnovni podaci o organizacijama u kojima je Merz djelovao te se opisuju odgojni 

ciljevi, sadržaji i metode kojima se Merz služio u svome odgojnom radu. 

Treći dio donosi prikaz aktualnih događanja vezanih uz lik i djelo Ivana Merza, kratki opis 

projekta „Put k suncu“, te opis projekta koji se realizirao u proljeće 2010. godine u Gimnaziji 

Velika Gorica s izvacima iz učeničkih radova nastalih u sklopu projekta. Napomenimo da je 

na istom Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1923. god. bl. Ivan Merz doktorirao 

obranivši svoju disertaciju o utjecaju liturgije na francuske pisce čime je stekao naziv doktora 

filozofije. 

SINIŠA JAROŠ rođen je 17. 4. 1973. u Zagrebu. Osnovnu školu pohađa u Velikoj 

Gorici, a srednju elektrotehničku u Zagrebu. Nakon nekoliko godina rada u struci, 2005. 

upisuje preddiplomski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu koji završava 

2008. stekavši naziv prvostupnika pedagogije. Odmah nastavlja diplomski studij koji završava 

19. 7. 2010. obranom prikazanoga diplomskog rada „Pedagoško djelovanje Ivana Merza“. Od 

2000. godine nalazi se u braku i  otac je petero djece. 

 

 

28. srpnja 2010. 

Posljednje svjedočanstvo o molitvi bl. I. Merza 
 

Na Internet-portalu vlč. Zlatka Sudca 

objavljen je nedavno razgovor što ga je vlč. Sudac 

vodio s ing. Jerkom Bauerom o bl. Ivanu Merzu 

kojega je ing. Bauer osobno poznavao. Ing. Jerko 

Bauer nećak je zagrebačkog nadbiskupa Antuna 

Bauera a preminuo je ovoga proljeća u 102. godini 

života. Ovaj ekskluzivni razgovor vlč. Sudca s ing. 

Bauerom možete pročitati u cijelosti na ovoj web stranici: 

http://www.velecasnisudac.com/hr/clanak/374/ekskluzivni-razgovor-velecasnog-

zlatka-sudca-s-jerkom-bauerom, http://www.velecasnisudac.com/hr 
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Zagreb, 21. rujna 2010. 

Filipinci hodočastili na grob bl. Ivana Merza 
 

U utorak, 21. rujna 2010. tridesetak vjernika iz Cebù-a sa dalekih Filipina prvi su put 

organizirano hodočastili na grob bl. Ivana Merza u 

Zagrebu.  Dolaze iz župe Srca Isusova, glavne isusovačke 

crkve na Filipinima. Na njihovom putu kroz Hrvatsku vodio 

ih je filipinski isusovac Jose Quilongquilongs koji radi u 

Generalnoj kući isusovačkog reda u Rimu u Tajništvu za 

istočnu Aziju i Oceaniju. 

Hodočasnici su stigli u Zagreb već dan ranije, u 

ponedjeljak 20. rujna. Sutradan, u utorak u 11 sati  

sudjelovali su na svetoj misi u Bazilici Srca Isusova koju je 

služio njihov duhovnik o. Jose. Koncelebrirao je postulator kauze bl. Ivana Merza o. Božidar 

Nagy koji je hodočasnike već dan prije primio, pozdravio i izrazio srdačnu dobrodošlicu 

istaknuvši povijesno značenje njihova hodočašća na grob bl. Ivana kao prve organizirane 

skupine koja dolazi s Filipina. 

Poslije sv. mise, na grobu Blaženika obavljena je pobožnost njemu u čast.  Izmoljene 

su Litanije bl. Ivana na engleskom i druge molitve, otpjevane su pjesme na filipinskom jeziku, 

a na kraju su hodočasnici odali poštovanje i relikvijama bl. 

Ivana. Poslije pobožnosti u crkvi postulator  im je u dvorani kroz 

prigodno predavanje predstavio život i karizmu Blaženika, te 

podijelio sličice i ostali informativni materijal. 

Voditelj hodočašća o. Jose Quilongquilongs ističe da je o 

hrvatskom blaženiku prvi puta čuo prije pet godina od prof. 

Davea dela Cruza koji je prošle godine imenovan Vice-

postulatorom kauze bl. Ivana na Filipinima. A inicijativu za ovo 

prvo organizirano hodočašće sa Filipina na grob bl. Ivana   dao je 

on  osobno. Njemu je kao svećeniku bilo veoma privlačno 

boljeupoznati bl. Ivana, mladoga laika koji je posvetio svoj život 

Crkvi i odgoju mladeži. „Za mene je bl. Ivan Merz“ – pojasnio je 

– „simbol kako biti blizak Kristu, u intimnom zajedništvu s 

njime, a što je dobar model za mnoge mlade ljude koji traže smisao svoga života.“  
Po povratku na Filipine hodočasnici namjeravaju dalje promicati poznavanje i štovanje 

bl. Ivana Merza počevši od svoje župe Srca Isusova pa dalje. U tu svrhu pozvali su 

postulatora da u što skorije vrijeme posjeti Filipine. 

U prilogu su tri slike s hodočašća Filipinaca na grob bl. Ivana Merza u Bazilici Srca 

Isusova u Zagrebu, 21. 9. 2010. Na slici br. 2 jest o. Jose Quilongquilongs, idejni začetnik 

hodočašća i njihov duhovni pratilac kroz Hrvatsku.  

 

 

Varaždin, 5. listopada 2010. 

O Euharistiji u životu bl. I. Merza na susretu svećenika u Varaždinu 
 

U dvorani biskupijskoga Pastoralnog centra u Varaždinu u utorak 5. listopada održan 

je redoviti mjesečni susret svećenika Varaždinske biskupije. O temi "Po euharistiji do svetosti 

u laič�kom staležu – Poruka bl. Ivana Merza" govorio je postulator kauze za kanonizaciju 

blaženoga Merza o. Božidar Nagy. Susret je organiziran u okviru priprema za proslavu 600. 

obljetnice euharistijskog č�uda u Ludbregu. 

Okupljene na čelu s biskupom Josipom Mrzljakom uvodno je pozdravio voditelj 

susreta generalni vikar mons. Ivan Godina, koji je kazao kako su čitav susret i aktualnosti 
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koje će se na njemu iznijeti u znaku euharistije. Najavio je znanstveni skup koji će se održati 

u Ludbregu 28. listopada, na kojem će se s povijesnog stajališta govoriti o 600 godina 

posebnoga štovanja Predragocjene Krvi Kristove u ludbreškom svetištu. Varaždinski biskup 

najavio je i održavanje dekanatskih korona u studenome o temi euharistije, istaknuvši kako je 

ovo izlaganje svojevrstan uvod u te susrete, a s motivima euharistije uređen je i biskupijski 

kalendar za iduću godinu koji je predstavljen na susretu.  

Postulator o. B. Nagy u izlaganju je govorio o najvažnijoj crti blaženikove duhovnosti 

– euharistiji. Uvodno je podsjetio kako je papa Ivan Pavao II. u prigodi najave Godine 

euharistije 2004. u svome pismu "Ostani s nama, Gospodine" pozvao da se ugledavamo u 

primjere svetaca "koji su u euharistiji našli hranu na svome putu savršenstva". A sadašnji papa 

Benedikt XVI. u pobudnici "Sakrament ljubavi" 2007. godine blaženika Merza stavio je među 

uzore velikih svetaca koji su se istaknuli u štovanju euharistije. To je svakako bila još jedna 

potvrda svetosti toga hrvatskog blaženika i duhovnog velikana, ali i poticaj i poziv da se svi 

što bolje potrude upoznati njegov život i poruku koju Bog želi uputiti preko njega, kazao je 

postulator. U nastavku je prikazao važnost euharistije kao temelja duhovnosti blaženog Ivana 

kroz tri razdoblja njegova života, i to kroz njegovo djetinjstvo, školovanje te laički apostolat i 

profesorski rad na Nadbiskupskoj gimnaziji. Predavač je posebno istaknuo da je bl. Merz bio 

profesor još uvijek živućem najstarijem svećeniku Varaždinske biskupije 98-godišnjem 

Stanislavu Rajtaru koji se nalazi u Svećeničkom domu, nedaleko dvorane u kojoj se susret 

održavao. Pritom je postulator podsjetio na blaženikove riječi koje je napisao majci u pismu iz 

Pariza: "Katolička vjera je moje životno zvanje", koje je uistinu ostvario do savršenstva u 

svom životu. 

U izlaganju se osvrnuo na blaženikove misli o euharistiji koje je zapisivao u mladosti 

tijekom svoje duhovne i intelektualne formacije; te su misli izraz njegovog osobnog 

doživljajnog i osjetnog susreta s euharistijskim Kristom. Zatim se osvrnuo na razdoblje 

njegova javnog djelovanja i života kada je kao mladi profesor i veliki apostol razvio svoje 

djelovanje po Zagrebu i cijeloj Hrvatskoj, pa je tako posjetio i krajeve današnje Varaždinske 

biskupije. Zaključno je iznio neka svjedočanstva i izjave njegovih prijatelja i suvremenika o 

njegovu euharistijskom životu i euharistijskoj pobožnosti. Postulator Nagy kao primjer 

njegove euharistijske duhovnosti iznio je da je Merz u dobi od samo 17 godina zapisao u svoj 

dnevnik duboku prvu misao o euharistiji da je "pričest izvor života". Iz te rečenice uzet je i 

naslov knjižice njegovih izabranih tekstova o Euharistiji. Na kraju predavanja postulator je 

svima pokazao original slike bl. Ivana Merza koju je u svojoj ćeliji u Haagu naslikao hrvatski 

general Ante Gotovina. Uz ostale materijale svi su na završetku dobili i sličice Gotovinina 

portreta bl. Ivana Merza koji je inače naslikan i namijenjen za Dom hrvatskih hodočasnika u 

Rimu. Susret je zaključen zajedničkim objedom u Svećeničkom domu, gdje se svećenicima na 

čelu s biskupom Mrzljakom pridružio Janusz Kaleta, apostolski administrator zapadnog 

Kazahstana, koji je boravio u posjetu Hrvatskoj i sudjelovao na susretu europskih biskupa u 

Zagrebu. 

 

 

Zagreb, 19. listopada 2010. 

Nagrada za izvrsnost u studiju dodijeljena štovatelju bl. I. Merza 
 

Na svečanoj proslavi Dana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 19. listopada 

2010. dodijeljene su nagrade profesorima i studentima. Nagradu za izvrsnost u studiju dobio 

je g. Siniša Jaroš, kao najbolji student diplomskog studija na Odsjeku za pedagogiju 

Filozofskog fakulteta gdje je i diplomirao u srpnju mjesecu 2010. godine. G. Siniša Jaroš svoj 

je diplomski radi napisao na temu: „Pedagoško djelovanje Ivana Merza“ i time je stekao 

naslov magistra pedagogije. Veliki je štovatelj bl. Ivana Merza i otac je šestero djece. Na slici 

obitelj Jaroš s djecom: Marija, Ljudevit, Franjo, Terezija, Mihael, Bernardica. 
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Napomenimo da je na istom Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1923. god. 

bl. Ivan Merz doktorirao obranivši svoju disertaciju o utjecaju liturgije na francuske pisce 

čime je stekao naziv doktora filozofije.  

SINIŠA JAROŠ rođen je 17. 4. 1973. u Zagrebu. Osnovnu školu pohađa u Velikoj 

Gorici, a srednju elektrotehničku u Zagrebu. Nakon nekoliko godina rada u struci, 2005. 

upisuje preddiplomski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu koji završava 

2008. stekavši naziv prvostupnika pedagogije. Odmah nastavlja diplomski studij koji završava 

19. 7. 2010. obranom prikazanoga diplomskog rada „Pedagoško djelovanje Ivana Merza“.  

 

 

Varaždin, 12. studenoga 2010. 

Umro posljednji učenik bl. Ivana Merza 
 

U bolnici u Klenovniku umro je 12. studenog 2010. preč. STANISLAV RAJTAR, 

najstariji svećenik Varaždinske biskupije i počasni kanonik Prvostolnog kaptola zagrebačkog. 

Bio je i posljednji učenik bl. Ivana Merza kojemu je Blaženik predavao francuski jezik u šk. 

god. 1927./1928. Vlč. Rajtar umro je u 99. godini života i 75. godini svećeništva, a pokopan 

je u ponedjeljak 15. studenoga u Đurđevcu gdje je proveo punih 50 godina svoga 

svećeničkog  života. 

Misu zadušnicu u župnoj crkvi Sv. Jurja mč. i 

sprovodne obrede na gradskom groblju predvodio je 

varaždinski biskup Josip Mrzljak. Koncelebriralo je 

56 svećenika, a oproštaju je nazočilo mnoštvo vjernika 

čurđevca i Varaždinske biskupije, rodbina pokojnika, 

brojne redovnice te djelatnici varaždinskoga Svećeničkog 

doma gdje je proveo posljednje godine života. 

Biskup Mrzljak u propovijedi je kazao kako je 

život župe čurđevac bio obilježen svećeničkim 

djelovanjem preč. Rajtara, koji je u toj župi proveo više od 

pola stoljeća. Pamtit će ga naraštaji jer je revno obnašao 

sve ono što su glavne svećeničke službe. Dijelio je 

sakramente župljanima, navješćivao evanđelje i svjedočio 

cijelim svojim životom ono što je vjerovao. Bio je u 

doslovnom smislu sluga Bogu i Crkvi. Do smrti je živio svoje svećeništvo, pa i u dubokoj 

starosti i bolesti, kazao je biskup, dodavši da je u svim teškoćama ostao vjeran i dao 

izvanredan primjer kršćanskog življenja do posljednjeg dana života. Na kraju mise riječi 

oproštaja i zahvale uputili su preč. Izidor Ferek, Rajtarov nasljednik u službi đurđevačkog 

župnika, kojem je pastoralno pomagao po umirovljenju od 1989. do 2007. godine, dekan 

čurđevačkoga dekanata preč. Mladen Gorupić uime svećenika dekanata, gradonačelnik 

Slavko Gračan uime Grada čurđevca čiji je bio počasni građanin, Stjepan škurdija uime 

vjernika župe čurđevac te zavičajni pjesnik Slavko Čamba. Stanislav Rajtar rođen je 9. 

listopada 1912. godine u mjestu Cerje Vrbovečko u župi Vrbovec od oca Josipa i majke 

Katarine rođ. Vranko. Bio je sedmo od devetero djece u obitelji. Osnovnu je školu započeo u 

Vrbovcu 1920. godine, a 1924. upisao je Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu na 

kojoj je maturirao 1932. godine.  

U gimnaziji mu je učitelj francuskog jezika u školskoj godini 1927./28. bio današnji 

blaženik Ivan Merz kojeg se uvijek rado sjećao. Prof. Merz dao je učenicima zadaću da napišu 

sastavak na francuskom jeziku o temi "kršćanska krepost". Zadaće su bile napisane ali su 

ostale nepregledane jer je Merz umro u bolnici 10. svibnja 1928. godine. U Zagrebu je upisao 

i studij teologije, a za svećenika ga je zaredio zagrebački nadbiskup koadjutor dr. Alojzije 

Stepinac 28. lipnja 1936. godine. Mladu misu proslavio je u rodnoj župi Vrbovec, da bi zatim 
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dvije godine bio kapelanom u Mariji Bistrici, nakon čega je na istoj službi bio u zagrebačkoj 

župi sv. Marka kroz devet mjeseci. Potom je u Zagrebu radio kao vjeroučitelj u građanskoj 

školi do 1945., a zatim i na gimnaziji do 1948. godine kada je izbačen iz škole. Godinu dana 

bio je subsidijar u župi sv. Blaža u Zagrebu, a 1949. imenovan je upraviteljem župe Krapina 

gdje je službovao do 1956. godine. Kratko je upravljao i župom Petrovsko, a nekoliko mjeseci 

bio je i upravitelj župe Dugo Selo. Bio je 

imenovan i dekanom Krapinskog dekanata. 

Za Božić godine 1956. dolazi u čurđevac 

gdje je bio župnikom pune 33 godine do 

umirovljenja 1989. godine. Zatim je još 

punih 18 godina pastoralno pomagao 

novom župniku, sve do 2007. godine. U 

više navrata za vrijeme aktivne službe bio je 

dekan čurđevačkog dekanata. Zbog duboke 

starosti počeo je sve više osjećati teret 

godina, pa je s promjenom župnika i on 

odlučio preseliti u Svećenički dom u 

Varaždin. Kroz čitav svećenički život, a kao 

svećenik služio je pune 74 godine, nastojao je vjerno vršiti svećeničku službu na čast Bogu, 

za dobro Crkve i spasenje povjerenih duša. Svojim svećeničkim životom bio je primjer i uzor 

svim svećenicima koje je susretao. Uvijek je zračio dobrotom i pravednošću, te bio spreman 

dati topli prijateljski savjet, osobito kolegama župnicima. Posebno rado je ispovijedao i svima 

bio na usluzi kao duhovni liječnik. Njegovim odlaskom u Varaždin ostala je velika praznina u 

dekanatu, budući da je svim svećenicima bio dragi prijatelj, a vjernicima brižan pastir koji je 

dotaknuo živote brojnih generacija čurđevčana. Pred njegovim očima kroz niz desetljeća 

razvijala se i rasla župa, širile su se obitelji, krstilo nove članove i pokapalo umrle. Bio je ne 

samo duhovni uzor, nego i moralni autoritet, osobito u vrijeme kada nije bilo lagano braniti 

kršćanska i crkvena načela. Čitavoga života do smrti krasile su ga vrline poniznosti, 

skromnosti i humanosti pa su ga mnogi nazivali "zemaljskim svecem". Još u doba komunizma 

potrudio se obnoviti crkvu koja je smatrana najljepšim primjerkom starohrvatske bazilike, a 

prva u Hrvatskoj imala je elektrificirana zvona 1967. godine. Za dugogodišnji svećenički rad 

godine 2004. Grad čurđevac nagradio ga je javnim priznanjem, i to za životno djelo, odnosno 

neizmjerno obogaćenje duhovnog i društvenog života đurđevačke župe. U starosti i svim 

bolestima koje su ga pratile bio je strpljiv, a bistar razum zadržao je do posljednjih dana, pa je 

bio dragi sugovornik. Ostavio je neizbrisiv trag u župi čurđevac, a župljani ga nisu zaboravili 

što su musvjedočili posjećujući ga u njegovu novom domu u Varaždinu. Zbog vjernog i 

uzornog svećeništva godine 1982. imenovan je počasnim kanonikom Prvostolnog kaptola 

zagrebačkog, a osim što je župi osigurao zgradu za župni ured, u pastoral je doveo sestre 

milosrdnice. Po umirovljenju je vjerno pomagao u župnom pastoralu, pa je župnik rado i s 

ponosom isticao kako u njemu ima "najvjernijeg kapelana u biskupiji". Prigodom 70. 

obljetnice misništva 2006. godine papa Benedikt XVI. uputio mu je posebnu čestitku i 

zahvalnost "za velikodušno i dugo služenje Crkvi" te poseban apostolski blagoslov, a u toj je 

prigodi odlikovan i zlatnom medaljom Varaždinske biskupije. "Svećeništvo prečasnog 

Stanislava Rajtara obilježeno je tihim, predanim i vjernim služenjem Bogu i hrvatskom 

narodu", rekao je na misi zahvalnici u čurđevcu biskupov izaslanik mons. Antun Perčić. 

"Božja milost me poživjela da mogu 70 godina vršiti Njegovu službu. Od djetinjstva mi je dao 

tu milost da boravim u domu Gospodnjem sve dane svoga života", zaključio je preč. Rajtar 

2006. g. na misi zahvalnici. Nakon mise zemni ostaci preč. Rajtara položeni su u grobnicu na 

gradskom groblju, upravo u tjednu kada crkvena godina ide svome kraju i vrhuncu proslavom 

Krista Kralja svega stvorenoga. 
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Poljska, 5. studenoga 2010. 

Jozef Stszkowian proslavio 90. rođendan 
 

Veliki štovatelj bl. Ivana Merza i dugogodišnji suradnik njegove Postulature proslavio 

je 5. studenog 2010. svoj 90. rođendan. Rođen je u Bosni gdje je živio sve do 1946. god. 

Pripadao je poljskoj nacionalnoj manjini koji su živjeli i radili u Bosni. Dobro je naučio 

hrvatski jezik. Nakon 2. svjetskog rata sa svojim sunarodnjacima vratio se u Poljsku ali je 

uvijek ostao povezan sa svojim rodnim krajem i Hrvatima. Dugi niz godina izdaje na 

poljskom jeziku Bilten bl. Ivana Merza pod naslovom „Vitez bijeloga križa“. Na zamolbu 

Postulature ovih dana nam je poslao svoju kratku biografiju koju ovdje objavljujemo. 

Jòzef Staszjowian, sin Michala i Sofije rodj. Kohut, rodio se dne 5. studenog 1920. g. 

u Novoj Topoli, kotar Bos. Gradiška u Bosni. Od 1927. do 1946. g. živio je u Tesliću. Tamo 

je radio njegov otac u rudniku kamenog uglja (destilacija drva). Bilo nas je osmero djece. Ja 

sam sa bratom Albinom nakon osnovne škole otišao u pilanu u Tesliću i tamo sam radio do 

1942. kada sam otišao u domobransku vojsku. Bio sam u članstvu križarske organizacije od 

1935. Vršio sam službu predsjednika križarskog društva od 1939. do 1942.  Od 1945. do 

1946. bio sam mobiliziran u Jugoslavensku armiju. Nakon godinu dana sam demobiliziran 

radi odlaska u Poljsku kao repatrijant poljske narodnosti. Tamo sam otišao s cijelom obitelji. 

Nastanio sam se u Gromadki, kotar Boleslawies u Doljnoj šleziji. U Poljskoj sam postao 

tumač hrvatskog i srpskog jezika, koje sam naučio u Tesliću. Pratio sam hrvatski katolički 

tisak. Dobivao sam katolički tisak od svojih prijatelja. Godine 1980. u Zagrebu sam posjetio 

grob Ivana Merza i njegova postulatora o. Božidara Nagya. Od onda sam dobivao sve edicije 

o bl. Ivanu Merzu. Preveo sam biografiju Sluge Božjega Ivana Merza na poljski koju sam 

izdao u četiri izdanja. Sa svojim unukama i sestrom Sofijom sudjelovao sam na beatifikaciji 

blaženog Ivana Merza u Banja Luci, 22. lipnja 2003. g. Kod sv. Mise me je Sveti Otac, sada 

blaženi Ivan Pavao pričestio, i to mi je bila velika radost i čast. Za to zahvaljujem ocu 

postulatoru Božidaru Nagyu koji mi je to omogućio. Također sam preveo na poljski i izdao 

biografije sluge Božjega Petra Barbarića i  nadbiskupa Dr. Josipa Stadlera. Osim toga preveo 

sam monografiju župe Gunjera od Ante Dujlovića te knjigu Život i emigracija Poljaka u 

Bosni (1895 – 1946). Godine 1985. otišao sam u mirovinu. Živio sam cijelo vrijeme u 

Gromadki, gdje sam u zadnjih 30 godina bio zaposlen. Nakon smrti supruge Helene 2004. g., 

preselio sam se k mojim unukama u selo Wojcieszyn, 42 km od Gromadke, biskupija 

Legnica. Izdajem biltene o našim svetim osobama: "Rycerz Krzyza Bialego" (Vitez bijeloga 

križa) o Blaženom Ivanu Merzu i "Glos z Bojny" (Glas sa Bojne) o Sluzi Božjem Petru 

Barbarića. Inače čitam hrvatski i poljski katolički tisak. Dobivam i katolički tjednik iz 

Sarajeva. O. Božidar šalje mi razne časopise i izdanja o blaženom Ivanu Merzu i drugo. 

Zahvaljujem mu! Molim se za svoje prijatelje u svijetu, hvala za sve! Bóg zaplać! 

Wojcieszyn, Poljska,  

18. kolovoza 2011. 

g. Jòsef Staszkowian Wojcieszyn 28 59-524  

Pielgrzymka Tel. 076 877 5182 

 

Na slikama: 

1. G. Jozef Staszkowian prigodom svoga posjeta Zagrebu i grobu bl. Ivana Merza 

1980. g. 

2. Papa Ivan Pavao II. podjeljuje sv. Pričest g. Jozefu Staszkowianu na misi 

beatifikacije bl. Ivana Merza u Banjoj Luci, 22. lipnja 2003. g. 

3. G. Jozef Staszkowian sa svećenicima prijatljima prigodom svoga 90. rođendana. 

4. G. Jozef Staszkowian s članovima obitelji na proslavi svoga 90. rođendana. 

 


