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Zagreb, 4. siječnja 2012. 

Natječaj za Uskrsfest 2012. 
 

Još 1979. god. održan je u Zagrebu po nadahnuću bl. Ivana Merza prvi Uskrs fest. Od 

tada pa sve do danas s malim iznimkama, svake se godine održavao taj festival duhovne 

glazbe na kojemu su mladi glazbenici mogli prezentirati svoja ostvarenja i glazbeno umijeće. 

I ove će se godine Uskrs fest održati na Bijelu nedjelju kako je to već postala tradicija. U 

nastavku donosimo službeni oglas organizatora o raspisanom natječaju za ovogodišnji 

festival.  

„Uskrs fest“ – najstariji festival hrvatske popularne kršćanske glazbe održat će se 14. i 

15. travnja 2012. u Zagrebuu organizaciji Odbora HBK za mlade i Hrvatskoga 

katoličkog radija. U tu svrhu Organizacijski odbor Festivala raspisuje : NATJEČAJ za skladbe 

Uskrs festa 2012. koji je otvoren do petka 3. veljače 2012. Uvjeti natječaja su 

sljedeći:       skladbe tematski trebaju imati kršćanski karakter;      skladbe trebaju biti nove, ne 

objavljivane, niti javno izvođene;      skladbe ne smiju biti dulje od 4 minute; uredno potpisani 

autori glazbe, teksta i aranžmana Prijava na natječaj dostavlja se isključivo na CD-u, a mora 

sadržavati:oglednu demo snimku pjesme koja ne mora biti studijska, ali glazbeno-

produkcijski treba biti što sličnija izvedbenoj verziji. Aranžman pjesme mora biti definiran, 

ali ne mora biti definitivan. Pjesma može biti poslana i u mp3 formatu s minimalnom 

rezolucijom od 192 kbps tekst pjesme u Word formatu kraću biografiju izvođača sa svim 

potrebnim podacima (adresa, telefon, e-mail, web i sl.)uz prijavu treba navesti župu ili 

zajednicu u kojoj se djeluje te dostaviti potvrdu povjerenika za pastoral mladih matične 

nad/biskupije Prijave koje stignu nakon 3. veljače ili ne budu ispunjavale gore navedene 

uvjete neće biti razmatrane od strane stručne komisije.  Rezultati natječaja bit će objavljeni u 

emisiji „Sacro ritam“ Hrvatskoga katoličkog radija (HKR) u četvrtak 23. veljače, 2012. u 

20.30.   Autori jamče za originalnost skladbi koje pošalju na natječaj. Skladbe upitne 

originalnosti neće biti razmatrane od strane prosudbene komisije. Naknadno utvrđivanje 

plagijata povlači za sobom sankcije određene festivalskim pravilnikom. Uskrs fest 2012. 

odvija se kroz dva dana. U nedjelju 15. travnja je festivalska večer koja će se održati u 

Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, a u subotu 14. travnja prigodni je 

program koji je obvezan za sve izvođače festivala.  Izvođače na Uskrs festu 2012. pratit će 

zajednički instrumentalni sastav. Uskrs fest 2012. je nenatjecateljskog  karaktera.  Radove 

slati na adresu: USKRS FEST 2012.Ured HBK za mlade Ksaverska cesta 12 a10 000 

Zagreb Dodatne informacije radnim danom od 8.00 do 16.00 na telefon:  (01) 48 14 699 ili na 

e-mail:uskrsfest@hbk.hr   Očekujemo Vaše sudjelovanje!Organizacijski odbor Uskrs festa 

2012.   

 

 

Zagreb, 17. siječnja 2012. 

U izradi još jedna doktorska disertacija o bl. Ivanu Merzu 
 

Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu na 6. sjednici u akad. godini 2011./2012. 

održanoj 17. siječnja 2012. jednoglasno je prihvaćen prijedlog Saše Ceraja, magistra 

kineziologije, za izradu doktorske disertacije pod naslovom: Doprinos dr. Ivana Merza i 

Hrvatskoga orlovskog saveza hrvatskoj kulturi, posebice tjelesnoj kulturi. To će biti već peta 

po redu doktorska disertacija o Ivanu Merzu, a druga na Sveučilištu u Zagrebu. 

mailto:uskrsfest@hbk.hr
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Doktorska se disertacija izrađuje u sklopu Poslijediplomskoga sveučilišnog 

doktorskog studija hrvatske kulture na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu pod mentorskim vodstvom dr. sc. Božidar Nagya, SJ, redovnoga 

profesora na Filozofskom fakultetu Družbe 

Isusove Sveučilišta u Zagrebu i postulatora 

kauze za kanonizaciju blaženog Ivana 

Merza. Doktorskom će disertacijom biti 

obuhvaćen i rasvijetljen segment 

multidisciplinarnog djelovanja dr. Ivana 

Merza usmjeren na interesno područje 

tjelesne kulture kao jedne od sastavnica 

kulture u širem smislu. Prikazom Merčeve 

uloge i značaja u kronološko-tematskim 

okvirima djelovanja Hrvatskoga orlovskog 

saveza, provest će se valorizacija prinosa 

dr. Ivana Merza hrvatskoj kulturi slijedom 

kineziološkoga diskursa. Prezentacijom uspostave jedinstvenog edukativno-obrazovnog 

modela tjelesne kulture temeljenog na duhovnim vrijednostima u cilju formacije i odgoja 

cjelovite osobnosti, bit će utvrđen Merčev utjecaj na kulturne i društvene prilike dvadesetih 

godina 20. stoljeća u Hrvatskoj, uz komparativno praćenje međunarodnih odjeka.Navedeni 

rad označava daljnji nastavak sustavnog istraživanja bogate rukopisne ostavštine dr. Ivana 

Merza te uz tri obranjene doktorske disertacije na talijanskom jeziku, predstavlja drugu po 

redu disertaciju na hrvatskom jeziku posvećenu dr. Ivanu Merzu – svjedočeći time o 

neiscrpnom, raznovrsnom i bogatom životu Blaženika koji je i sâm 1923. godine doktorirao 

na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom: L’influence de la liturgie sur les 

écrivains français.  

 

 

Zagreb, 24. veljače 2012. 

Izabrani sudionici Uskrsfesta 2012. 
 

Izabrani su sudionici ovogodišnjeg Uskrs festa, našeg najstarijeg festivala kršćanske 

glazbe koji je nastao po nadahnuću bl. Ivana Merza još 1979. god. Održat će se 15. travnja, 

2012, u Koncertnoj dvorani „Vatroslava Lisinskog“ u Zagrebu. Organizatori festivala – Ured 

HBK za mlade i Hrvatski katolički radio – rezultate su objavili u četvrtak navečer u HKR-

ovoj glazbenoj emisiji „Sacro ritam“. 

Glazbenici – bilo pjevači, bilo sastavi – dolaze iz svih krajeva zemlje, te je na neki 

način festival ‘najhrvatskiji’. Izvođači Uskrs festa 2012. – njih 20, od ukupno 61 prijavljnog – 

izabrani su od strane tekstualne i glazbene komisije i dolaze iz 14 hrvatskih gradova (čakovo, 

Zagreb, Županja, Kostrena, Split, Požega, Mađarevo, Rijeka, Vrpolje, Dugo Selo, Varaždin, 

Velika Mlaka, Josipovac, Rovinj) i jednog srpskog, iz Subotice u Vojvodini. 

I ove 2012. zastupljen je velik broj debitanata što opetovano potvrđuje da je hrvatska 

duhovna scena vrlo živa, ali i kreativna. Naime, kritika najavljuje da će izdanje festivala 

stilski biti, do sada, možda najraznovrsnije. Zanimljivost je što su neki od pjevača sudjelovali 

i na televizijskim natjecanjima talenata na kojima su ostvarili zapažene rezultate. 

Abecedni popis izvođača Uskrs festa 2012: 

Aledory – Jer Ti me voliš (Rijeka) 

Antonio Tkalec – Ti me poznaješ najbolje (Varaždin) 

Apostoli mira – Hvali dušo moja Gospoda (Mađarevo) 

Damir Topić i klapa Levanda – Jedini put (Zagreb) 
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Danijel Svalina – Da spoznam (čakovo) 

Davor Terzić & Metanoia – Kirie (Rovinj) 

Ivana Janko – Duši život da (Zagreb) 

Ivo šeparović – Trag vremena (Zagreb) 

Katja Budimčić – Dao si mi dar (Kostrena) 

Ljubo Vuković i Maja Tadić – Beskrajno si svet (Zagreb – Rijeka) 

Marija Jaramazović & VIS Proroci – Slavit ću Gospodina (Subotica) 

Petra Antolić i Quartet Mystique – Samo tu moj Bože (Zagreb) 

Petra Lešković – Samo ljubav (Zagreb) 

Sliryc 33 – Sumnja (Dugo Selo) 

Sperantes – Nevera (Split) 

VIS Mir – Tvoje ime je ljubav (Županja) 

VIS Risus – Aleluja (Požega) 

VS Trinity – Gospodine (Josipovac) 

Zbor Barka – Slava Bogu (Velika Mlaka) 

Zvonimir Kalić – Osloni se na Krista (Vrpolje) 

 

Izvođači po mjestima: Zagreb (6) , Rijeka (2) te po jedan izvođač iz: Varaždina, 

Mađareva, čakova, Rovinja, Kostrene, Dugog Sela, Županje, Požege, Josipovca, Velike 

Mlake, Vrpolja, Splita, te jedan iz Subotice. 

Debitanati: Aledory, Antonio Tkalec, Ivana Janko, Petra Antolić, Sliryc 33, VIS Risus, VS 

Trinity, zbor Barka i Zvonimir Kalić. 

Uskrs fest će se održati 15 travnja 2012. u KD Vatroslav Lisnski. 

 

 

 

Kaštela, 2. ožujka 2012. 

Godišnja nagrada udruzi mladih “bl. Ivan Merz” 
 

U povodu proslave dana grada Kaštela, 2. ožujka 2012. g. na svečanoj gradskoj 

sjednici dodijeljene su osobne i skupne godišnje nagrade. Ove su godine skupne nagrade  

pripale dvjema sportskim i dvjema vjerskim udrugama. Katolička udruga mladih  „Bl. Ivan 

Merz“  iz Kaštela kao vjerska udruga dobila  je godišnju nagradu za osobiti doprinos u 

promicanju kršćanskih vrijednosti kroz rad s mladima. 

Istu je nagradu dobila i Udruga sv. Jeronima iz  Kaštel Gomilice za osobiti doprinos u 

organiziranju  i sudjelovanju u kulturnim i humanitarnim događajima i nesebičnu skrb o 

starim i nemoćnim osobama. Ove nagrade potvrda su rada i djelovanja obje udruge koje su 

proteklih godina na području Kaštela i šire bile nositelji mnogih vjerskih, kulturnih, 

humanitarnih i društvenih aktivnosti. Godišnje nagrade preuzeli su ravnatelji udruga – Mario 

Žuvela (Udruga I.Merz) i  Denis Ivanović (Udruga sv.Jeronim) od gradonačelnika Kaštela 

Josipa Berketa i predsjednika Gradskog vijeća Darka Varnice. Svečanu proslavu svojim su 

nastupima uzveličala djeca iz dječjeg vrtića  „Neven”, muška klapa „Podvorje” te pjevači 

kulturno-umjetničkog društva iz  Kupresa. 
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Rim, 14. ožujka 2012. 

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić posjetio Dom “Bl.Ivana Merza” 
 

Prigodom potpisivanja Izjave o namjeri za međusobnu suradnju između dva glavna 

grada – Rima i Zagreba, koji je potpisan u srijedu 14. ožujka 2012. u prostorijama rimske 

Gradske uprave na Kapitoliju u Rimu,  zagrebački gradonačelnik Milan Bandić posjetio je 

također i Dom hrvatskih hodočasnika „Bl. Ivan Merz“ u Rimu u prijepodnevnim satima istoga 

dana gdje ga je srdačno dočekala uprava i osoblje Doma. U pratnji Nj. E.  Tomislava 

Vidoševića,  hrvatskog veleposlanika pri Italiji, gosp. Bandić se u Domu zadržao više od sat i 

po. Pomno je razgledao cijeli Dom i sve njegove prostore koje mu je pokazao i tumačio 

utemeljitelj Doma, hrvatski isusovac o. Božidar Nagy, SJ. 

Na kraju razgledavanja gradonačelniku i njegovoj pratnji  priređen je domjenak u 

blagovaonici Doma. Gradonačelnik je, ostavši impresioniram veličinom Doma, njegovom 

urednošću te funkcionalnošću i brojnim umjetninama kojima je Dom ukrašen, obećao je 

pomoć grada Zagreba za njegovo konačno dovršenje.  Prije odlaska gosp. Milan Bandić 

upisao je u Knjigu posjetitelja Doma ove riječi: „Istinska hvala za sva dobra djela i čine što ih 

u ovom Hrvatskom hodočasničkom domu svjedočite već 25 godina. Obveza je svih 

odgovornih ljudi da pomognu ovaj Dom pa će to učiniti i Grad Zagreb – jer djela govore više 

od riječi.   

Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreb 

Rim, 14. 3. 2012. g. 

 

 

Split, 17. ožujka 2012. 

Malonogometna liga “Ivan Merz” u Splitu 
        

Od ove je godina ministrantska malonogometna liga Splitsko-makarske nadbiskupije 

dobila ime te su za svoga zaštitnika uzeli blaženog Ivana Merza. Ideja je potekla od samih 

ministranata srednjoškolaca koji u blaženom Ivanu Merzu vide svoga uzora u nasljedovanju 

Isusa Krista, posebno u štovanju euharistije. Završni susret ministrantske malonogometne lige 

upriličen je u subotu 17. ožujka na terenu Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu. Na susretu je 

sudjelovalo 160 ministranata, njihovi svećenici, voditelji i drugi sudionici, a na kraju 

programa stigli su i sjemeništarci i tako uzveličali samo završno natjecanje. 

Završni susret započeo je molitvom u sjemenišnoj kapeli koju je predvodio povjerenik 

za duhovna zvanja Splitsko-makarske nadbiskupije don Jure Vrdoljak. Nazočnima se obratio 

voditelj ministrantske lige vjeroučitelj Marin Periš, koji 

je zajedno sa svojim pomoćnikom Hrvojem 

Ivančevićem i sucem Renatom Grgatovićem, uložio 

mnogo ljubavi za ostvarenje te hvalevrijedne 

manifestacije vjere. Poslije molitvenog susreta uslijedio 

je nogometni natjecateljski dio. Prvo mjesto osvojila je 

ekipa splitske župe sa Ravnih Njiva. Drugo mjesto 

pripalo je splitskoj ekipi iz Velog Varoša, a treće 

mjesto osvojila je ekipa Neorić. Nagradu za fair play 

dobila je župa Brela. Najbolji strijelac je Gordan 

Veljača (Ravne Njive), a najbolji igrač Marin Ljubić (Veli Varoš). Sve nazočne kao i najbolje 

ministrantske ekipe pozdravio je i uputio nekoliko poticajnih riječi, generalni vikar Splitsko-

makarske nadbiskupije mons. Ivan čubelić. U svom govoru naglasio je važnost ministrantskog 

služenja u župi jer to pomaže da ministranti budu uvijek dobri, sveti, u školi, obitelji i na 

igralištu s prijateljima, kazao je generalni vikar i podijelio nagrade najboljima. 
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Zagreb, 15. travnja 2012. 

Uskrsfest 2012. – nadahnuće bl. Ivana Merza 
 

I ove je godine na Bijelu nedjelju (Mladi Uskrs), 15. travnja, održan sada već 

tradicionalni Uskrs fest kojemu je nadahnuće dao bl. Ivan Merz još 1979. nakon što je bila 

svečano proslavljena 50. obljetnica njegove smrti za blagdan Krista Kralja 1978. g. I na 

početku kao i na kraju programa voditelji Uskrs festa su naglasili tu činjenicu da naš Blaženik 

kao nadahnitelj stoji na počecima ove naše jedinstvene manifestacije mladih katoličkih 

umjetnika i glazbenika. 

Na Uskrs festu 2012. uživao sam u bogatstvu ‘raspjevanih ritmova’. Festival je 

pokazao da nikad ne stari jer uvijek dolaze nove generacije, sve mlađe i sve bolje“, poručio je 

u nedjelju navečer na kraju našeg najstarijeg festivala duhovne glazbe pomoćni zagrebački 

biskup Mijo Gorski, predsjednik Vijeća HBK za mlade. Vijeće je zajedno s Hrvatskim 

katolički radijem organizator ovog festivala čija tradicija seže sve do 1979. Biskup je ujedno 

naglasio da su kroz 31 godinu Uskrs festa svi izvođači, slaveći Boga, željeli dati ono najbolje 

što imaju. Jer, doista, Bogu pripada ono najljepše u nama. I kad mu to dajemo, Bog nam sa 

svoje strane također daje ono naj; svoj život i svoje svjetlo.  

U dvosatnom programu u Koncertnoj dvorani „Vatroslava Lisinskog“ nastupilo je 20 

izvođača: Aledory & Accept (Jer Ti me voliš), Antonio Tkalec (Ti me poznaješ najbolje), 

Apostoli mira (Hvali dušo moja Gospoda), Damir Topić i klapa Levanda (Jedini put), Danijel 

Svalina (Da spoznam), Davor Terzić & Metanoia (Kirie), Ivana Janko (Duši život da), Ivo 

šeparović (Trag vremena), Katja Budimčić (Dao si mi dar), Ljubo Vuković & Maja Tadić 

(Beskrajno si svet), Marija Jaramazović & VIS Proroci (Slavit ću Gospodina), Petra Antolić 

& Quartet Mystique (Samo tu moj Bože), Petra Lešković (Samo ljubav), Sliryc 33 (Sumnja), 

Sperantes (Nevera), VIS Mir (Tvoje ime je ljubav), VIS Risus (Aleluja), VS Trinity 

(Gospodine), Zbor Barka (Slava Bogu) i Zvonimir Kalić (Osloni se na Krista). Izvođači su iz 

Zagreba, Rijeke, Varaždina, Mađareva, Đakova, Rovinja, Kostrene, Dugog Sela, Županje, 

Požege, Josipovca, Velike Mlake, Vrpolja, Splita i Subotice. Nastupilo je i devet debitanata, 

ali to je prepoznatljivo obilježje Uskrs festa u kontinuitetu. Time se u biti pokazuje da je 

hrvatska duhovna scena vrlo živa, ali i kreativna. No, publika u „Lisinskom“ uvjerila se da su 

mnogi izvođači i lica među njima, zapravo, izvrsni i vrlo znani glazbenici, kako sa duhovne, 

tako sa svjetovne scene, a i srčani pljesak i iskrene ovacije potvrdili su opetovano da je na 

Uskrs festu, jedino i samo, u prvome planu izvrsna glazba, sigurni vokali (neki i dojmljivog 

raspona), originalne interpretacije i aranžmani koji u duhovnim vodama, ponaosob od 2000. 

godine, sve više idu u stilsku širinu (od šansona, rocka, gospela, soula, a capella pjevanja, pa 

do u zadnje vrijeme repa i klapske izvedbe). 

Festival je vrijedan i po tome što izvođači pjevaju uživo, uz pratnju Uskrs fest orkestra 

i taj novitet od 2011. se pokazao jako dobrim, i za publiku i za glazbenike. Izravan radijski 

prijenos mogao se pratiti u programu HKR-a, a odgođena televizijska snimka bit će na 

Drugome programu javne televizije u nedjelju, 22. travnja u 15. 45. U sklopu večeri Zbor 

mladih Sisačke biskupije otpjevao je zaključno „U svjetlosti hodimo“ himnu Susreta hrvatske 

katoličke mladeži čiji su Siščani domaćini 5. i 6. svibnja. Zboraše je svojom nazočnošću među 

publikom podržao sam njihov biskup Vladko Košić koji je izvedbu himne – uvjerili smo se – 

srcem i glasom zdušno popratio, te time i simbolički pokazao kako je sve spremno za Sisak 

2012. Poziv na sudjelovanje publici je uputio i biskup Gorski. Voditelji Uskrs festa bili su 

Diana Tikvić i Tomislav Baran. Uskrs fest 2012. medijski je pratilo 20 novinskih kuća. 

Ante Novak,  

glasnogovornik Uskrs festa 
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Zagreb, 19. travnja 2012. 

Novi izvorni znanstveni članak o bl. Ivanu Merzu 
 

U novom broju znanstvenog časopisa za filozofiju i religijske znanosti „Obnovljeni 

život“ Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove u Zagrebu (2012., br. 67 – travanj, str. 

165-178) objavljen je izvorni znanstveni članak o blaženom Ivanu Merzu pod naslovom 

„Corpus i kinesis: multidisciplinarna kontekstualizacija u rukopisnoj ostavštini dr. Ivana 

Merza“ autora Saše Ceraja. 

Temeljem znanstvenog istraživanja ostavštine pohranjene u arhivu Ivana Merza, 

članak po prvi puta donosi rezultate analize neobjavljena Merčeva rukopisa pod naslovom 

„Ljudsko tijelo i tjelesni uzgoj u svjetlu Katoličke crkve“, te donosi nove spoznaje kojima se 

ukazuje na multidisciplinarnost navedene studije i značajan prinos Ivana Merza popularizaciji 

i novoj kontekstualizaciji tjelesnog odgoja u okviru filozofsko-teološkog diskursa ljudskog 

tijela i tjelesne kulture. U tom smislu pristup Ivana Merza zrcali određene posebnosti, osobito 

svrhovitost i značaj odgoja cjelovite osobe slijedom utiskivanja pečata duhovnosti tjelesnoj 

kulturi, pri čemu nadilazi očekivanu kineziološku razinu i uspostavlja novu vrijednost 

dinamičke ravnoteže između materije i duha, tijela i duhovnosti. 

Članak je u elektronskom obliku dostupan na stranicama Portala znanstvenih časopisa 

Republike Hrvatske „Hrčak“ na slijedećoj adresi: 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=118260. 

 

 

New York, 29. travnja 2012. 

U New Yorku Hrvati proslavili bl. Ivana Merza 
 

Hrvatska Katolička župa "Bl. Ivana Merza" u Astoriji, u New Yorku, svečano je 

proslavila svog nebeskog zaštitnika, blaženog Ivana Merza ove godine malo ranije u nedjelju 

29. travnja 2012.  Misu je predvodio svećenik krčke biskupije don Andrija Depikolozvane, a 

koncelebrirali su don Tomislav Mlakic iz Vrhbosanske biskupije i don Giordano Belanich iz 

New Jerseya. Sveto slavlje je započelo procesijom u crkvi u kojoj su uglavnom bila uključena 

djeca s vjeronauka, te prvopričesnici i njihovi roditelji. Prije početka sv. mise, prezentirana je 

osoba i djelo bl. Ivana Merza. 

Liturgiju je pjesmom uzveličao dječji zbor vjeroučenika koji su pjevali sve dijelove sv. 

Mise. Uz oltar bila je izložena posvećena slika našega blaženika, okićena cvijećem. Sve je 

bilo lijepo i produhovljeno. Novi hrvatski svećenik koji će voditi ovu hrvatsku župu u New 

Yorku jest don Vedran Kirinčić, bivsi tajnik krčkog biskupa Valtera Župana. 

Radoslav Kostan 

 

 

Zagreb, 5. svibnja 2012. 

U Zagrebu održan Treći “Put k Suncu” 
 

U subotu, 5. svibnja 2012. u školi “Dr. Ivan Merz” u Zagrebu, po treći 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 ostvarivanje ovoga projekta dao je odobrenje 

Gradski ured grada Zagreba i Agencija za odgoj i obrazovanje. Na ovogodišnjem natjecanju 
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koje je za temu imalo „Bl. Ivan Merz i  Papa“ sudjelovalo je preko 120 učenika osnovnih 

škola iz Hrvatske i Zapadne Hercegovine.  
Natjecanje je obuhvaćalo četiri kategorije: 1. Literarni sastavak na zadanu ovogodišnju 

temu. Prvu nagradu dobila je Matea Pejaković iz Oš Voltino, Zagreb. – 2. U kategoriji 

likovnog prikaza bl. Merza i Pape prvo je mjesto osvojio Zlatko Tole iz Oš Biograci, Ljuti 

Dolac, BiH. – 3. U multimedijskom računalnom prikazu iste teme prvu nagradu osvojile su 

Marija Dražić i Zrinka Rihtarić, Oš Ivana Gundulića, Zagreb. – 4. U sportskom natjecanju u 

košarci pobijedila je ekipa iz Oš Biograci, široki Brijeg BiH.  

Na početku otvorenja natjecanja sve nazočne pozdravio je ravnatelj škole prof. 

Zvonko Piljek i objasnio je smisao, cilj i značenje ovoga projekta koji se ostvaruje kroz 

natjecanja u raznim kategorijama. Nakon njega je kratko pozdravio sve nazočne o. Božidar 

Nagy, postulator bl. Ivana Merza te je objasnio povezanost ovoga projekta s bl. Ivanom 

Merzom. Posebno je naglasio činjenicu da se natjecanje održava u zgradi škole, koja je nekad 

bila bolnica u kojoj je bl. Ivan proveo dva posljednje tjedna svoga života. 

Nakon programa otvorenja u dvorištu škole sudionici projekta okupili su se u prostoriji 

na prvom katu škole koja je nekada bila 

bolnička soba i u kojoj je bl. Ivan Merz 

umro 10. svibnja 1928. Ondje su se pomolili 

i zazvali pomoć i zaštitu bl. Ivana, zaštitnika 

i uzora hrvatske mladeži. U istoj dvorani 

postavljena je bila i izložba likovnih radova 

učenika koji su sudjelovali na natjecanju a 

koju se sudionici sa zanimanjem razgledali. 

Nakon toga u velikoj dvorani škole 

slijedila je za sve sudionike multimedijska 

prezentacija o životu i djelovanju bl. Ivana 

Merza. Prije prezentacije izvedena je himna 

ovoga natjecateljskog projekta „Hvala ti, 

Orle Kristov“ za koju je riječi i glazbu napisao don Ivan šutalo iz Mostara još 2003. g. 

prigodom beatifikacije bl. I. Merza u Banjoj Luci gdje je i prvi puta izvedena.  

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. Na 

završetku natjecanja proglašeni su pobjednici kojima su dodijeljene nagrade, pehari, te 

pohvalnice i zahvalnice. I organizatori i sudionici ove manifestacije, kojoj je krajnji cilj 

upoznavanje bl. Ivana Merza i usvajanje vrijednosti koje je on živio i promicao, bili su veoma 

zadovoljni uspjehom i ovogodišnjeg trećega natjecanja u okviru ostvarivanja projekta „Put k 

Suncu“. 

POBJEDNICI  U NATJECANJU TREĆEG  „PUTA K SUNCU“  2012. 

 

1. LITERARNI RADOVI 

Prvo mjesto: Matea Pejaković, Oš Voltino, Zagreb. 

Drugo mjesto dijele:  

Treće mjesto dijele: 

 

2. LIKOVNI RADOVI 

Prvo mjesto: Zlatko Tole, Oš Biograci, Ljuti Dolac, BiH 

Drugo mjesto: Karla Domitrović, Oš Luka – Sesvete  
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Treće mjesto dijele: Tomislav Majić, Oš Luka Sesvete i Bruno Prostran, Oš Ivana Gundulića, 

Zagreb 

 

3. MULTIMEDIJALNA RAČUNALNA PREZENTACIJA 

Prvo mjesto:   Marija Dražić i Zrinka Rihtarić, Oš Ivana Gundulića, Zagreb 

 

4. SPORTSKO NATJECANJE 

Košarka – Dječaci: 

Prvo mjesto: Oš Biograci, široki Brijeg – BiH  

Drugo mjesto: Oš Remete, Zagreb 

Treće mjesto: Oš „Dr. Ivan Merz“ Zagreb  

  

Košarka – Djevojčice: 

Prvo mjesto: Oš Remete, Zagreb  

Drugo mjesto: Oš Biograci, široki Brijeg – BiH 

 

Prije natjecanja sudionicima je o. Božidar Nagy, postulator prikazao prezentaciju o 

životu i liku bl. Ivana Merza. 

Mjesto u današnjoj školi bl. Ivana Merza u Zagrebu  u prostoriji na 1. katu  gdje je bio 

bolnički krevet u kojem je bl. Ivan Merz ležao posljednja dva tjedna svoga života i gdje je 

umro 10. svibnja 1928. Mjesto je označeno natpisom, cvijećem i slikom Blaženika. 

 

 

Split, 7. svibnja 2012. 

Nagrada grada Splita Udruzi “Ivan Merz” iz Solina 
 

U povodu Dana grada Splita i proslave gradskog patrona sv. Dujma u Splitu su 7. 

svibnja 2012.god. dodijeljene nagrade pojedincima i kolektivima za humanitarni rad i 

postignute rezultate u 2011. god. Među 

nagrađenima bila je i humanitarna Udruga „Ivan 

Merz“ sa sjedištem u Solinu. Na slici (s lijeva na 

desno): Predsjednik udruge „Ivan Merz“,  g. Miro 

Radalj, Vesna Prlenda računovođa, Zdravka 

Andrijašević, tajnica i Stipe Rojnica volonter 

udruge.  

„Radost je  naći se među laureatima grada 

Splita“, rekao je na svečanoj dodjeli nagrade  

volonter Udruge Stipe Rojnica koji je u ime 

Udruge primio nagradu. Istaknuo je kako se dobivena nagrada posvećuje svim donatorima, 

prijateljima i podupirateljima  koji su joj dali  povjerenje i tako  pomogli u ostvarenju ovih 

rezultata. „Nagrada je   ujedno poticaj da u Udruzi nastavimo s još većom željom da i nadalje  

što većem broju mladih pomognemo kod njihova školovanja“,  rekao je na kraju, uz zahvalu 

za dodijeljenu nagradu, volonter Udruge, Stipe Rojnica. 
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Banja Luka, 10. svibnja 2012. 

Proslave blagdana bl. Ivana Merza 
 

Blagdan bl. Ivana Merza 10. svibnja svečano je proslavljen u raznim mjestima u 

Hrvatskoj i izvan nje: Zagreb, Slatina, Stražeman, Virovitica, Banja Luka, Rim, Karaševo-

Rumunjska, Filipini itd. Donosimo vijesti o proslavama kako ih je objavila Izvještajna 

katolička agencija IKA. Na kraju smo dodali izvještaje iz Rumunjske i sa Filipina. 

Blagdan bl. Ivana Merza svečano je 10. svibnja proslavljen u Banjoj Luci, gradu 

blaženikova rođenja i beatifikacije. Pontifikalno misno slavlje u katedrali Sv. Bonaventure 

predvodio je banjolučki biskup Franjo Komarica, u koncelebracji s pomoćnim biskupom 

Markom Semrenom i dvadesetak svećenika. Na misi su sudjelovali i predstavnici laičkih 

udruga iz Bugojna, Livna i Zagreba. U propovijedi je biskup Komarica ponovio poticane 

riječi bl. pape Ivana Pavla II. s mise beatifikacije bl. Ivana Merza u Banjoj Luci kako je "ime 

Ivana Merza za čitav jedan naraštaj mladih katolika značio program života i djelovanja. Ono 

to mora biti i danas". Potom je biskup citirao neke blaženikove misli o Crkvi u kojima se 

zrcali da je on "shvatio jako dobro samu bit Crkve, tj. njezino otajstvo. Shvatio je da je bit 

Crkve i sva njezina tajna i snaga sam utjelovljeni i neumrli Sin Božji Isus Krist, koji Crkvu 

svojim Svetim Duhom sabire, čuva, vodi i odgaja." "Blaženi Ivan je cijelim svojim bićem 

ljubo Crkvu, jer je ljubio Isusa Krista. On je sebe doživljavao živim dijelom Crkve kao divnog 

organizma kojeg prožima sam Bog", istaknuo je biskup Komarica. Koliko je za bl. Ivana 

Crkva bila velika i sveta iščitava se i iz njegove tvrdnje da "bez jasnih velikih načela koja 

Crkve svijetu daje, ne može se na čvrste temelje postaviti nijedan pravedan i human društveni 

poredak."Biskup je potaknuo vjernike, da po uzoru na bl. Ivana Merza Crkvu vole kao svoju 

majku. "Pravi kršćanin uvijek će se slagati sa službenim naukom crkvenog učiteljstva. On će 

ga prihvatiti kao svoj životni sadržaj i trudit će se aktualizirati ga u svojoj životnoj situaciji", 

riječi su biskupa Komarice. Na kraju propovijedi ponovno je citirao riječi bl. pape Ivana Pavla 

II. s mise beatifikacije: "I vi, poput blaženog Ivana, tražite osobni susret s Kristom. Neka 

Evanđelje bude ono veliko mjerilo koje će ravnati vašim sklonostima i vašim opredjeljenjima. 

Ne tražite drugdje udobniji život, ne bježite od svoje odgovornosti, čekajući da vam netko 

drugi riješi teškoće, nego zlo odlučno priječite snagom dobra."(IKA) 

 

Dani bl. Ivana Merza u Kaštelima  

U organizaciji Katoličke udruge mladih Bl. Ivan Merz u Kaštelima započela je 

tradicionalna manifestacija "Dani bl. Ivana Merza" koja već devet godina od beatifikacije 

pokušava širiti poruku i značenje bl. Ivana. Manifestacija je započela na sam blagdan, u 

četvrtak 10. svibnja, misom koju je u župi sv. Petra ap. u Kaštel Novom predvodio župnik 

Luka Vuco. Slijedio je tradicionalni koncert duhovne glazbe. U programu su sudjelovali 

vokalno-instrumentalni sastav Anđeli iz Rudina i Zvuci Bijaća iz Kaštel Novog te župni 

mješoviti zbor. Posjetiteljima se predstavila i mlada flautistica Vinka Klišmanić. Nakon 

koncerta prikazan je kratki dokumentarni film o životu i djelu bl. Ivana Merza kao i čudesima 

koja su nastala na njegov zagovor. Po završetku programa ravnatelj udruge Mario Žuvela 

predstavio je udrugu mladih koja od godine 1998. djeluje na području grada i koja je ove 

godine dobila skupnu nagradu grada Kaštela za doprinos u promicanju društvenih i kršćanskih 

vrijednosti u rada s mladima. Manifestacija će se nastaviti 26. svibnja, na igralištu Osnovne 

škole "Bijaći" u Kaštel Novom gdje će se održati deveti malonogometni kup "Ivan Merz". Na 

njemu će sudjelovati ekipe ministranata Kaštelanskoga dekanata. (IKA) 

 

 

 

Banja Luka: proslavljen Dan škole opće gimnazije KŠC-a "Bl. Ivan Merz" 
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Opća gimnazija Katoličkog školskog centra "Bl. Ivan Merz" u Banjoj Luci proslavila 

je 10. svibnja Dan škole. Svečanost je započela misom koju je u kapelici sestara milosrdnica 

predvodio banjolučki pomoćni biskup Marko Semren. Svečanost se nastavila Danom 

otvorenih vrata. Posjetitelji, kao i učenici zainteresirani za upis u prvi razred, mogli su se kroz 

šest radionica, u kojima su učenici KšC-a predstavili svoj rad, upoznati s onim što škola 

nudi. Nakon radionica u dvorani Opće gimnazije KšC-a održana je i priredba. Na početku je 

sve nazočne pozdravio ravnatelj Centra Ivica Božinović. Na priredbi je direktorica Opće 

gimnazije prof. Anđa Tomić podijelila pohvalnice učenicima koji su se na različite načine – 

kroz sekcije, pomoć u učenju, predstavljanje škole, pohađanje nastave bez izostanaka – 

istaknuli ove školske godine. Na kraju se svima obratio banjolučki biskup Franjo Komarica, 

koji je učenicima i djelatnicima čestitao Dan škole te i sam zaželio da "bude istinski prijatelj 

mladog života koji ima pravo da se razvija, da se rascvjeta i da donosi očekivani plod". 

Svečanost je završila domjenkom za sve posjetitelje.(IKA) 

 

U Stražemanu proslavljen spomendan bl. Ivana Merza 

Župa Stražeman u Požeškoj biskupiji zaslugom župnika Josipa Devčića odavna 

njeguje poseban odnos prema hrvatskim velikanima duha, među kojima su Alojzije Stepinac i 

Ivan Merz. To je očitovala i postavljanjem mozaika njima na spomen u župnoj crkvi 

osamdesetih godina proteklog stoljeća, zbog kojega je župnik bio progonjen od komunističkih 

vlasti i kažnjen. Nakon njihova proglašenja blaženima, župa je primila njihove moći te 

svečano slavi njihove spomendane.  

Na spomendan bl. Ivana Merza, 10. svibnja svečano euharistijsko slavlje predvodio je 

požeški biskup Antun škvorčević. Župnik Devčić u pozdravu je spomenuo kako su tijekom 

njegova četrdesetogodišnjeg župnikovanja rasli vjernički naraštaji u župi Stražeman, 

nadahnuti velikanima naše nedavne prošlosti te izrazio zahvalnost svima koji su ostali vjerni 

Bogu u zajedništvu života svoje župe. Biskup škvorčević čestitao je župniku za njegovo 

četrdesetogodišnje služenje vjerničkoj duši stražemanske župe i zahvalio za sve što je tijekom 

petnaest godina postojanja Požeške biskupije učinio u suradnji s biskupom za dobro svoje 

mjesne Crkve, posebno u Voćinu za izgradnju crkve i organiziranje marijanskih hodočašća. 

Biskupa je u ime mladih pozdravila Marija Ticl.  

U homiliji biskup je predstavio Ivana Merza kao primjer mladog čovjeka koji 

iskrenom otvorenošću srca traga za punom istinom o ljudskom životu, nalazi je u Isusu Kristu 

i posvemašnjim predanjem je svjedoči u svojoj svakodnevici. Pozvao je stražemanske 

župljane, osobito djecu i mlade da budu osjetljiva i otvorena srca za one mogućnosti koje su 

im darovane u Isusu Kristu, da ih prime opredjeljenjem vlastite slobode te i sami postanu 

velikani duha. Biskup je prigodom spomendana bl. Ivana Merza podijelio i sakrament potvrde 

skupini od tridesetak osmoškolaca iz stražemanske župe. Na završetku slavlja zahvalio je 

svima koji u župi pridonose njezinu životu, posebno stalnom đakonu Zdravku Ticlu za ono što 

nastoji činiti i na biskupijskoj razini. (IKA) 

 

Merčevo svečano proslavljeno u mladoj župi Špansko-Oranice 
Svoju župnu svetkovinu, bl. Ivana Merza, mlada župa u španskom – Oranicama, prva 

u Zagrebačkoj nadbiskupiji posvećena tom blaženiku, svečano je proslavila 10. svibnja na 

blaženikov spomendan. Osnovana prošle godine, 10. veljače na Stepinčevo, dekretom o 

utemeljenju koji je svečano proglasio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, župa još 

nema svoju crkvu. Euharistije slavi u privremenom bogoslužnom prostoru osnovne škole, 

svake nedjelje i blagdana prepunom vjernika. I na ovogodišnje je Merčevo na svečanoj 

večernjoj koncelebraciji bilo mnoštvo vjernika, među kojima i djece i mladih, jer mlada župa 

vjerski vrlo živa, bogata je duhovnim sadržajima i aktivnim župnim 

zajednicama. Euharistijsko slavlje je direktor Kršćanske sadašnjosti Robert šreter s petnaestak 



477 
 

svećenika iz Kustošijskoga dekanata i šire. U homiliji je između ostaloga istaknuo kako je 

Ivan Merz za čitav jedan naraštaj mladih katolika značio program života i djelovanja koji 

počiva na "molitvi – žrtvi – apostolatu", a središnje mjesto zauzimala je euharistija, kao 

središte vjerničkog života. Oslikavši život mladog blaženika, kazao je da je bio svjestan da će 

umrijeti mlad, pa na samrti prikazuje svoj život kao žrtvu Bogu za hrvatsku mladež. Koliko je 

ta žrtva bila draga i Bogu ugodna pokazale su godine koje su slijedile: tisućama mladih postao 

je uzor i ideal kršćanskog života.  

Za proslavu svojeg tek drugog župnog proštenja vjernička se zajednica duhovno 

pripravila trodnevnicom. U sklopu svibanjskih pobožnosti propovijedane mise kroz tri večeri 

predvodili župni vikar iz španskoga Nikola Jurković, župni vikar Vrbana i Voltinog naselja 

Josip Horvat, a treću večer postulator kauze za kanonizaciju bl. Merza o. Božidar Nagy, DI. 

(IKA) 

Katolička klasična gimnazija u Virovitici proslavila Dan škole 
Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici proslavila je svog 

nebeskog zaštitnika bl. Ivana Merza i Dan škole. U predvečerje njegova spomendana, 9. 

svibnja, misu u crkvi Sv. Roka u Virovitici predvodio je požeški biskup Antun škvorčević. U 

koncelebraciji su bili ravnatelj virovitičke Katoličke gimnazije Ivica šoh, ravnatelj požeške 

Katoličke klasične gimnazije Robert Mokri, ravnatelj požeške Katoličke osnovne škole Ivica 

Žuljević, virovitički gvardijan i župnik fra Marko Malović te drugi svećenici. Uz djelatnike i 

učenike Gimnazije na slavlju su sudjelovali njihovi roditelji i prijatelji. Pjevao je zbor učenika 

virovitičke Katoličke klasične gimnazije.  

U pozdravu biskup je čestitao gimnazijalcima njihova nebeskog zaštitnika i Dan škole. 

Rekao je kako mladi ljudi u svome školovanju proučavaju zakonitosti prirode i društva i 

istaknuo da postoje i duhovne zakonitosti koje je otkrio bl. Ivan Merz i svoju intelektualnu 

izgradnju povezao s duhovnom te se snagom Isusova Duha izgradio u cjelovitu i snažnu 

osobu. Pozvao je gimnazijalce da mole njegovu pomoć kako bi ga mogli nasljedovati.U 

homiliji biskup je gimnazijalcima spomenuo da se danas u Hrvatskoj pripadnost Katoličkoj 

Crkvi nastoji svesti na svjetonazor. "Ne dopustite da vas netko napravi svjetonazorskim 

bićima, jer se od njega ne živi, nego od Isusove istine". Istaknuo je da Katolička klasična 

gimnazija u Virovitici nije osnovana kao ideološka ili svjetonazorska obrazovna ustanova, 

nego je utemeljena na sustavu evanđeoskih vrijednosti koje se odnose na "životno svjedočenje 

onoga što u nama može ostvariti snaga Isusova Duha, na ljubav kao vrhunski dar Duha koji 

pobjeđuje i samu smrt". Biskup je podsjetio gimnazijalce da su se vjerom i krštenjem ucijepili 

u Isusa Krista kao loze na trs koji im daje životne sokove kako bi cjelovito rasli i postigli puni 

životni plod i pozvao ih da na tome grade svoju sudbinu. Na primjeru obrezivanja loze i 

klesanja kipa u kojem se odbacuje ono što ne dopušta da se oblikuje lik u svojoj duhovnoj 

ljepoti i snazi, biskup je pozvao gimnazijalce da imaju hrabrosti rezati sve ono što sputava 

njihovu slobodu, sebičnost i ovisnosti različite vrste, da se ne boje žrtve koja pročišćava 

njihovo duhovno biće i pomaže da im život bude plodan.Nakon mise u novim prostorijama 

Katoličke klasične gimnazije učenici su održali program u kojem su, uz sudjelovanje školskog 

zbora, predstavljena ovogodišnja postignuća na državnim natjecanjima i smotrama. To su 

postignuta prva dva mjesta na državnom literarnom natjecanju: Nagrada Ivan Merz na temu 

"Vjerujem i to svjedočim" koja su osvojili Veronika Novoselac i Leo Fel, učenici 4. i 1. 

razreda, uz mentorstvo prof. Sunčane Voronjecki, potom četvrto mjesto na državnom 

natjecanju iz povijesti koje je pod vodstvom prof. Hrvoja Drvenkara osvojio Leo Fel, učenik 

1. razreda, nadalje plasman školske radioemisije "Očima duše" na državnu smotru literarnih, 

dramskih i novinarskih radova LiDraNo, za što su zaslužni učenici 2., 3. i 4. razreda 

Magdalena Medved, Veronika Novoselac, Sandrino Požežanac, Luka Tripalo te njihova 

mentorica prof. Sunčana Voronjecki, i, konačno, prvo mjesto na državnom natjecanju iz 

klasičnih jezika u kategoriji grčki jezik pod mentorstvom prof. Alojzija Groša te prvo mjesto 
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na državnom natjecanju iz hrvatskog jezika pod vodstvom prof. Sunčane Voronjecki, koja je 

osvojio Luka Tripalo, učenik 3. razreda. Biskup škvorčević čestitao je Luki Tripalu na 

dvostrukoj pobjedi i uručio mu nagradu. Čestitao je i drugim učenicima i profesorima te 

zahvalio što nastoje oko kreativnosti u svom radu i postižu uspjehe. Zahvalio je i roditeljima 

za suradnju sa školom i potporu koju joj pružaju. Potom je ravnatelj Gimnazije Ivica šoh 

podijelio druge nagrade i darove. (IKA) 

 

 

Karaševo-Rumunjska, 10. svibnja 2012. 

Proslava blagdana bl. I. Merza u Rumunjskoj 
 

I ove je godine svečano proslavljen blagdan bl. Ivana Merza u hrvatskoj katoličkoj 

župi Karaševo u Rumunjskoj gdje Hrvati žive već 600 godina. Župnik iz susjednog hrvatskog 

mjesta Lupak vlč. Marjan Tinkul predvodio je u četvrtak 10. svibnja 2012. svetu misu u 

mjesnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, na kojoj je vjernicima, osobito djeci i 

mladima, približio život i djelovanje blaženoga Ivana, njegovo značenje za Rimokatoličku 

crkvu ali i njegovo značenje za hrvatske vjernike Karaševa te važnost njegovih moći koje se 

nalaze u ovoj crkvi a poklonila im je Postulatura bl. Ivana. 

Osobito je istaknuo Bl. D. Mariju, Srce Isusovo, Katoličku Crkvu i Papu u životu 

blaženog Ivana. Upozorio je djecu da svoje vrijeme ne trate pred televizorom, računalima, 

mobilnim telefonima, već da se sjete kako je blaženi Ivan svakodnevno išao na sv. misu, kako 

je Euharistiju smatrao svojim životnim zvanjem, te kako je tako mlad umro na glasu svetosti 

10. svibnja 1928. (rođen 1896.), živio svega 32 godine. Također je župnik Marjan istaknuo u 

svojoj propovijedi da danas, 10. svibnja slavimo dan rođenja blaženog Ivana za nebo, da 

svima nama jest i treba biti uzorom, te da mu preporučamo naše molbe, naše prošnje i 

potrebe. Mnogi koji su se blaženom Ivanu molili, spomenuo je vlč. Marjan, zadobili su po 

njegovom zagovoru milosti, o čemu svjedoče mnogobrojne zahvalnice u Zagrebu, u Banjoj 

Luci i na drugim mjestima.  

Spomenuo je župnik Marjan i ove Ivanove riječi: «Zašto ljubim Katoličku Crkvu i 

Svetog Oca Papu? Jer u njoj vidim jasnu sliku preljubljenog Spasitelja i Boga Isusa sa svim 

njegovim savršenstvima, a u svetom Ocu Papi pod prilikama čovjeka vidim Boga svoga i 

Gospoda svoga». Potom je istaknuo da se i sam Papa Bendikt XVI. redovito moli blaženom 

Ivanu Merzu kao jednom od 18 velikih svetaca, uzora štovanja Euharistije iz povijesti 

Katoličke Crkve među koje je Papa uvrstio i bl. Ivana.  

Na kraju je svoje homilije župnik Tinkul pročitao tekst iz br. 94. Apostolske 

pobudnice pape Benedikta XVI. „Sacramentum Caritatis“, o Euharistiji, vrelu i vrhuncu 

života i poslanja Crkve gdje se spominje bl. Ivan Merz. «Treba li uopće sumnjati – 

napomenuo je svećenik Tinkul – da sve nas takvo priznanje svetosti bl. Ivana Merza jako 

zadužuje, potiče nas da mu se molimo, tražimo njegov zagovor kod Boga te da smo kao dio 

Crkve u Hrvata itekako ponosni i sretni zbog uvrštavanja blaženog Ivana među najveće 

svece.» 

Uz župnika Tinkula iz župe Lupak svetu su misu u čast blaženog Ivana koncelebrirali 

mjesni župnik vlč. Juraj Katić, te kapelan Juraj Patašan. 

Mladi student veterine Đureć Fakrač prikazao je kratak životopis blaženog Ivana 

Merza, a učenice 8. razreda OŠ Karaševo – Milena Kurjak, Mirjana Radan i Snežana Kurjak 

čitale su misna čitanja i psalam te molile molitvu vjernika. 

Na misi su prisustvovala djeca i mladi, učenici OŠ Karaševo 1. i 2. te iz Dvojezične 

gimnazije Karaševo predvođeni svojim učiteljicama i učiteljima: gospođom Anom Filka s 

odgojiteljicom i učiteljicama,  gospodinom  Martinom Vorgom, također s odgajateljicom  i 

učiteljicama rumunjske nacionalnosti,  te ravnateljem gospodinom Đureć Sorka.  
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Mnogobrojni su roditelji oduševljeno prihvatili proslavu blaženog Ivana Merza, 

idealnog uzora svoje djece i mladih, i to pogotovo danas kada su negativni utjecaji izvan 

doma i obitelji prisutni na svakom koraku.  

Sv. Misi je prethodila procesija s moćima Ivana Merza. 

S klanjanjem relikvijama blaženoga Ivana Merza i darivanjem djece i mladih 

sličicama i slatkišima  završila je ovogodišnja svečana proslava njegova blagdana. 

        Petar Hategan, prof. 

 

 

Brač, 27. svibnja 2012. 

U Dolu na Braču otkrivene spomen ploče bl. Ivanu Merzu 
 

Na svetkovinu Duhova, u nedjelju 27. svibnja, u Dolu na Braču otkrivene su dvije 

spomen ploče blaženomu Ivanu Merzu koji je za posjeta Postirima na sletu orlovske katoličke 

mladeži godine 1926. godine pohodio također i 

Dol. Jedna spomen ploča postavljena je na 

pročelje crkve a druga na kuću obitelji Arnerića, 

koju je tom prigodom bl. Merz posjetio i koja ga 

je ugostila objedom. Ploče je otkrio i 

blagoslovio postulator kauze za kanonizaciju 

blaženika dr. Božidar Nagy.  

Predvodeći svečanu euharistiju u 

koncelebraciji s mjesnim župnikom Ivicom 

Matulićem, postulator o. B. Nagy je ustvrdio da 

je svetkovina Duhova sjećanje na događaj kada 

se dogodila nutarnja promjena kod apostola koji 

su od zastrašenih i uplašenih Isusovih učenika postali neustrašivi svjedoci Isusove Radosne 

vijesti. Osvrnuvši se na život blaženika Merza, predvoditelj slavlja istaknuo je njegovu 

spremnost za svjedočenje, poručivši kako ga je Duh Sveti učinio svjedokom Isusa Krista. 

Podsjetio je, zatim, da je blaženik Merz posjetio Dol dok je u Postirima sudjelovao na 

misnomu slavlju, te je u pratnji prijatelja i suradnika Ivana Arnerića pješice došao do susjedne 

župe u Dolu, pohodio crkvu u kojoj se pomolio. 

"Gorio je Duhom Svetim u obrani svoje vjere, pa 

i po cijenu vlastitoga života. Žar ljubavi prema 

Bogu i ljudima gorio je u srcu našega blaženika", 

istaknuo je dr. Nagy, zaželjevši da spomen ploče 

njemu u čast budu trajan spomen župljanima na 

blaženikov posjet župi. 

Mjesni župnik upoznao je župljane s 

tadašnjim djelovanjem orlovskoga saveza na 

Braču i u župi, u vrijeme kada je Merz pohodio 

otok, prenijevši župljanima podatke iz župne 

kronike tadašnjega župnika Jakova Matulića koji je zabilježio da je 1926. godine orlovskoj 

organizaciji pristupilo 40 mladića. Moleći pred župnom crkvom blagoslovnu molitvu za 

spomen ploču koja bilježi Merzov posjet župi i župnoj crkvi, postulator p. Nagy izrazio je 

nadu da će ova spomen ploča biti vjernicima trajan poticaj za dublje življenje svoje vjere koju 

je tako hrabro svjedočio bl. Ivan Merz posjetivši njihovu župu.  

Još prošle godine i u Postirama postavljena je spomen ploča na župnoj crkvi u čast  bl. 

Ivana Merza u kojoj je Blaženik sudjelovao na sv. misi a nakon nje prisustvovao je orlovskom 

sletu koji se održavao ispred crkve u ljetu 1926. g. 
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Kašteli, 2. lipnja 2012. 

Malonogometni turnir “Ivan Merz” u Kaštelima 
 

Na završetku manifestacije „Dani bl. Ivana Merza“ u subotu 2. lipnja na igralištu 

osnovne škole „Bijaći“ u Kaštel Novom održan je 9. malonogometni turnir „Ivan Merz“. U 

turniru koji je organizirala Katolička udruga 

mladih „Bl. Ivan Merz“ – Kaštela sudjelovale su 

četiri ekipe iz tri kaštelanske župe: župa sv. Jurja 

mučenika – Kaštel Sućurac, župa Sv. Petra 

apostola  – Kaštel Novi i župa Bezgrešnog 

Začeća BDM – Kaštel štafilić. U finalu je druga 

ekipa Kaštel Štafilića pobjedila ekipu iz Kaštel 

Sućurca s rezultatom 3:1.  

Članovi pobjedničke ekipe su: kapetan 

Domagoj Lukač, Marko Periša, Stipo Marin, 

Zvone Suman, Tino Rašetina, Ivan Višević i 

Ante Andabak. Dok je pobjednicima uručen prijelazni pehar i zlatne medalje 

drugoplasiranima su uručene srebrne medalje. Realizaciju ovoga turnira pomogla je i Udruga 

za mali nogomet grada Kaštela, a za svu organizaciju se pobrinuo učitelj Mario Radunić. 

Ovim turnirom udruga mladih završava manifestaciju Dani „bl. Ivana Merza“. 

 

 

 

Kaštel Novi, 29. lipnja 2012. 

Proslavljeno Petrovo u znaku 500 godina Kaštel Novog 
 

U Kaštel Novom u petak 29. lipnja svečano je proslavljen blagdan sv. Petra apostola, 

patrona župe. Glavno misno slavlje predvodio je franjevac iz Splita fra Žarko Relota.  

Odmah nakon misnog slavlja na Brcu u Kaštel Novom priređena je tradicionalna kulturno-

zabavna manifestacija u čast sv. Petra pod nazivom "Fešta za dušu i tilo". Bila je to večer 

duhovne šansone, dalmatinske klapske pjesme, večer zabavnih igrokaza i nagradne lutrije 

koju već osam godina organizira Katolička udruga mladih "Bl. Ivan Merz" u suradnji sa 

ostalim udrugama grada Kaštela.  

Na samom početku večeri sve prisutne je pozdravio župnik Luka Vuco. Uime 

organizatora, voditelj programa Mario Žuvela istaknuo je kako je to dvostruka fešta u kojoj se 

istodobno proslavlja zaštitnik župe i petstota obljetnica izgradnje Kaštel Novog.  

Potom je usljedio kulturni program na kojem su nastupili župni mješoviti zbor iz Kaštel 

Novog, župni mješoviti zbor iz Kaštel Štafilića, VIS Zvuci Bijaća, VIS Anđeli te dječji zbor 

Sv. Leopold Mandić iz Rudina. U klapskom djelu predstavili su se klapa Mendula iz Donjih 

Kaštela, klapa Rašpe iz Trogira, te vokalni ansambl sv. Jeronim iz Kaštel Gomilice. U 

instrumentalnom djelu programa predstavila se mlada flautistica Vinka Klišmanić.  

Osim glazbenog dijela, večer je bila obogaćena i dramskim igrokazima KUD-a Karol Woytila 

iz Kaštel Kambelovca te sekcije dječjeg krnjevala OŠ "Bijaći" iz Kaštel Novog pod vodstvom 

učitelja Marija Radunića. Nakon duhovnog i kulturnog uslijedio je i zabavni program u 

kojemu je nastupio bariton Nedo Kovačev te skupina Maestrali.  

U Kaštel Novom u petak, 29. lipnja svečano je proslavljen blagdan sv. Petra apostola, 

patrona župe. Glavno misno slavlje predvodio je franjevac iz Splita fra Žarko Relota. Odmah 

nakon misnog slavlja na Brcu u Kaštel Novom priređena je tradicionalna kulturno-zabavna 

manifestacija u čast sv. Petra pod nazivom „Fešta za dušu i tilo“. Bila je to večer duhovne 

šansone, dalmatinske klapske pjesme, večer zabavnih igrokaza i nagradne lutrije koju već 
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osam godina organizira Katolička udruga mladih „Bl. Ivan Merz“ u suradnji sa ostalim 

udrugama grada Kaštela. 

Na samom početku večeri sve prisutne je pozdravio župnik Luka Vuco. U ime 

organizatora, voditelj programa Mario Žuvela istaknuo je kako je ovo dvostruka fešta u kojoj 

se istovremeno proslavlja zaštitnik župe ali i obilježava petstota obljetnica izgradnje Kaštel 

Novog. Potom je usljedio kulturni program na kojem su nastupili župni mješoviti zbor iz 

Kaštel Novog, župni mješoviti zbor iz Kaštel Štafilića, VIS Zvuci Bijaća, VIS Anđeli, te 

dječji zbor Sv. Leopold Mandić iz Rudina. U klapskom djelu predstavili su se klapa Mendula 

iz Donjih Kaštela, klapa Rašpe iz Trogira, te vokalni ansambl sv. Jeronim iz Kaštel Gomilice. 

U instrumentalnom djelu programa predstavila se mlada flautistica Vinka Klišmanić. Osim 

glazbenog dijela, večer je biti obogaćena i dramskim igrokazima KUD-a Karol Woytila iz 

Kaštel Kambelovca, te sekcije dječjeg krnjevala OŠ „Bijaći“ iz Kaštel Novog pod vodstvom 

učitelja Marija Radunića. Nakon duhovnog i kulturnog uslijedio je i zabavni program u 

kojemu je nastupio bariton Nedo Kovačev, te je na koncu ova bogata večer završila s grupom 

Maestrali. 

 

 

Zagreb, 29. rujna 2012. 

Počela natjecanja Katoličke odbojkaške lige  

“Bl. Ivan Merz” 
 

U subotu 29. rujna u Zagrebu je počela još jedna sezona natjecanja Katoličke 

odbojkaške lige Bl. Ivan Merz. Organizator je Ured za mlade Zagrebačke nadbiskupije 

odnosno  njihov odjel za sportaše. U mješovitoj ligi sudjeluje 9 ekipa dok u ženskoj ligi 

sudjeluje 5 ekipa.  Odbojkaška liga od svoga početka ima za zaštitnika bl. Ivana Merza. 

Igra se do svibnja 2013 godine po sistemu mješovita dvokružno, dok će ženska liga 

igrat četvero kružno. I dalje se igra u prostorijama  dvorane IX. gimnazije u Dobojskoj ulici u 

Zagrebu. Cilj lige je svojim djelovanjem putem sporta zbližiti  mlade iz župa Zagrebačke 

nadbiskupije i približiti ih Kristu i Crkvi. U planu je i ove sezone Božićni kup i Uskrs kup  

koji nema veze sa ligom i na koji se mogu prijavit sve ekipe koje žele. U početku su na ligu 

dolazile i ekipe van Zagreba i Zagrebačke županije. Želja  i sam cilj je, da se na ovim van 

ligaškim turnirima okupljaju ekipe i koje nisu iz Zagreba a koje u svojim sredinama treniraju 

odbojku. Sve informacije o ovoj ligi možete dobit na mail:  kol.blim@gmail.com, broj 

mobitela: 099/4747 477. 

Davor Seljan, promotor Katoličkih sportskih liga 

 

 

Zagreb, 1. listopada 2012. 

Bl. I. Merz na 4. Kongresu hrvatskih povjesničara 
 

U organizaciji Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, Društva za 

hrvatsku povjesnicu i Filozofskog fakulteta Zagrebačkog Sveučilišta u Zagrebu se od 1. do 5. 

listopada 2012. godine održava IV. Kongres hrvatskih povjesničara s glavnom temom: 

Sloboda. Na Kongresu je 2. X. u sekciji Povijest sporta izlaganje o blaženom Ivanu Merzu 

održao Saša Ceraj, magistar kineziologije. Tema predavanja bila je: „Značaj tjelesne kulture 

kao jednog od segmenata odgoja slobodna čovjeka u misli dr. Ivana Merza“.  
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U predavanju je mag. S. Ceraj iznio dio rezultata višegodišnjeg znanstvenog 

istraživanja koji donose Merzovu novu kontekstualizaciju tjelesne kulture, koju određuje kao 

važno sredstvo odgoja cjelovite i slobodne osobe, predstavljajući tjelesnu 

kulturu kao aktivnost koja nadilazi kineziološke okvire i određujući joj 

time posve novu vrijednost. 

Prije četiri godine na III. Kongresu hrvatskih povjesničara koji je 

održan u Splitu i na Braču 2008. g. o bl. Ivanu Merzu održano je čak tri 

predavanja. 

Na ovogodišnjem 4. Kongresu sudjeluje čak 200 sudionika sa 

svojim predavanjima. Temu ovogodišnjem Kongresu „Sloboda“ predložio 

je varaždinski biskup Josip Mrzljak što je na otvorenju Kongresa istaknuo 

dr. Neven Budak, a to je i napisao  u predgovoru Zbornika sažetaka svih predavanja koja su 

održana na Kongresu. 
 

 

Split, 13. listopada 2012. 

Ministrantska malonogometna liga “Ivan Merz” 
 

Nova sezona ministrantske malonogometne lige „Ivan Merz" Splitsko-makarske 

nadbiskupije započela je u subotu 13. listopada u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu 

zahvaljujući zalaganju Don Jure Vrdoljaka. Liga slavi ove godine 10. obljetnicu svoga 

djelovanja te je u okviru početka sezone svečano proglašen zaštitnik lige bl. Ivan Merz, uzor i 

apostol mladeži. Za tu prigodu pozvan je iz Zagreba o. Božidar Nagy, postulator blaženoga 

Ivana Merza. 

Nakon uvodne pjesme, koju je predvodio sjemenišni band "Blagovjesnici" i 

pozdravnoga govora ravnatelja sjemeništa dr. don Mladena Parlova, slijedilo je predavanje 

postulatora u velikoj sjemenišnoj dvorani 

na kojem su sudjelovali ministranti iz 14 

župa Splitsko-makarske nadbiskupije, 

sjemeništarci Nadbiskupskog sjemeništa u 

Splitu i učenici Nadbiskupijske klasične 

gimnazije "Don Frane Bulić", ukupno oko 

350 mladih. O. Božidar Nagy približio je 

lik i djelo bl. Ivana Merza, opisujući 

njegove herojske krjeposti koje su ga 

resile kako u osobnom tako i u društvenom životu i djelovanju. Istaknuo je dva momenta koji 

povezuju ministrantsku ligu s Merzom: ministriranje i sport. Ivan Merz bio je ministrant kao 

već zreliji mladić i ostavio je izvanredni duhovni dojam na svećenike Brača i Hvara, osobito 

na biskupa Pušića kojemu je redovito ministrirao za vrijeme svoga boravka na Hvaru. Merz je 

i sam najprije u mladosti a onda i u zreloj dobi bio sportski orijentiran. Trenirao je nekoliko 

sportova, činio svakodnevnu tjelovježbu držeći da je za čvrstu volju važno imati i snažno 

tijelo. U katoličkoj omladinskoj organizaciji Orlovstvu poticao je kulturu tjelovježbe, spajao 

je duhovnost i tjelovježbu. To je unio i u pisanu riječ napisavši djelo "Tjelesni odgoj u svjetlu 

učenja Katoličke crkve", naglasio je o. Nagy. Napomenuo je kako se upravo ovih dana  

dovršava na Filozofskom fakultetu u Zagrebu peta disertacija o Ivanu Merzu na temu 

"Doprinos Ivana Merza i Orlovstva tjelesnoj kulturi u Hrvatskoj". Nakon predavanja koje je 

oduševilo publiku, za jedan dio ministranata slijedilo je nogometno natjecanje, a ostali 

ministranti su imali duhovni susret u kapeli Nadbiskupskog sjemeništa gdje je o. Božidar još 

više približio ministrantima uzorni i svet život njihova dragog zaštitnika. Čestitao im je što su 

od brojnih uzora vjere izabrali upravo bl. Ivana Merza kao svog uzora u nasljedovanju Isusa 
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Krista te je svima podijelio njegove sličice. U Ligi se natječu ministranti 6, 7. i 8. razreda 

osnovne škole i srednjoškolci (1. i 2. razred). Liga će imati ukupno 4 susreta (subote) za 

natjecanje u nogometu tj. dvije subote u mjesecu listopadu, 13. i 20. listopada i dvije subote u 

ožujku, kazao je glavni inicijator lige don Jure Vrdoljak, duhovnik u sjemeništu i 

nadbiskupijski povjerenik za duhovna zvanja. 

 

 

Zagreb, 17. listopada 2012. 

Orlovstvo i bl. I. Merz na HRT-u 
 

U jutarnjoj emisiji „Dobro jutro Hrvatska“ 17. X. 2012. u okviru redovite rubrike 

Povijest sporta Hrvatska televizija je prikazala pet-minutni film o hrvatskom Orlovstvu gdje 

je bio posebno spomenut i bl. Ivan Merz kao glavna osobnost i ideolog hrvatskog Orlovstva. 

Gost emisije bio je dr. sc. Zrinko Čustonja, profesor povijesti sporta na Kineziološkom 

fakultetu u Zagrebu. On je veoma korektno prikazao povijest razvoja Orlovstva u Hrvatskoj te 

je istaknuo ulogu dr. Ivana Protulipca i bl. Ivana Merza kao dvojice najzaslužnijih vođa 

hrvatskog Orlovstva i njegova razvojnog uspjeha. Film se može pogledati u Arhivu HRT-a u 

direktoriju Povijest hrvatskog sporta na ovom linku: http://djh.hrt.hr/povijest-hrvatskog-

sporta-izbornik/6338-17102012-orlovstvo-u-hrvatskoj 

 

 

Banja Luka, 20. listopada 2012. 

Godina vjere u znaku bl. Ivana Merza 
 

U subotu, 20. listopada 2012. zvonjavom zvona na katedrali i u svim župnim crkvama 

na području Banjolučke biskupije otvorena je "Godina vjere" u Banjolučkoj biskupiji. U 

župnoj crkvi Pohoda BDM u Banjoj Luci svečano pontifikalno misno slavlje predslavio je 

biskup Franjo Komarica. Godina vjere u Banjalučkoj biskupiji bit će sva u znaku bl. Ivana 

Merza kroz upoznavanje njegova svetačkog lika i poruke, 

istaknuo je biskup Komarica u svojoj propovijedi. Nakon 

propovijedi biskup je blagoslovio i svečano zapalio prigodnu 

svijeću, na kojoj su urezani motivi s logom "Godine vjere", 

ispod kojeg piše geslo blaženog Ivana Merza: "Katolička vjera 

je moje životno zvanje". Na svijeći se nalazi i zlatnim 

obrubom uokvirena i slika Blaženika. 

Na početku misnoga slavlja u kojem je koncelebriralo 

19 svećenika, pozdravljajući nazočne župnik vlč. Klečina je 

rekao: "Dvostruki je razlog zašto smo danas okupljeni ovdje. 

Ponajprije, jer želimo na svečani način proslaviti Otvaranje 

"Godine vjere" u Banjolučkoj biskupiji. Drugi razlog našega 

današnjeg okupljanja je blagoslov kipa bl. Ivana Merza, u dvorištu naše župne crkve, jednog 

velikog Božjeg ugodnika, sina našeg grada Banje Luke, koji je kršten upravo u ovoj crkvi." 

U prigodnoj propovijedi biskup Komarica je istaknuo: "I mi se s radošću i spremnošću 

odazivamo pozivu pape Benedikta XVI., da produbimo i učvrstimo svoju vjeru. Za područje 

naše biskupije mi ovim današnjim svečanim slavljem službeno započinjemo u našoj biskupiji 

provoditi u djelo ovaj sadržaj, koji je za cijelu Crkvu predviđen da se provodi tijekom trajanja 

"Godine vjere". U svim župama naše biskupije – već sutra, u nedjelju – u kojoj se obilježava i 

Svjetski misijski dan – bit će vjernicima predočen sadržaj zajedničkog Pastirskog pisma svih 

nas biskupa iz BiH. U njemu smo za područje naše metropolije, ovu "Godinu vjere" istakli 

kao "Godinu našeg osobnog i zajedničkog napredovanja na putu vjere". 
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A govoreći konkretno o napredovanju u vjeri biskup Komarica je rekao: "Napredovati 

na putu vjere, na kojem se kao kršćani već nalazimo, podrazumijeva naše osobno, svjesno 

korištenje onih mogućnosti i sredstava, koje nam stoje na raspolaganju svake nedjelje, svakog 

blagdana pa i svakog dana, da sadržaj kršćanske vjere, koju ispovijeda i naučava naša Crkva 

što bolje upoznamo i da sa većim žarom nastojimo živjeti po toj vjeri, tj. da naša vjera ne 

bude mrtva, nego da se očituje kroz konkretna djela ljubavi – i prema Bogu i prema 

stvorenjima, osobito prema čovjeku, kao bogolikom stvorenju."  

Govoreći o bl. Ivanu Merzu čiji lik u ovoj "Godini vjere" Banjolučka biskupija želi 

svim vjernicima, a posebno mladima, predstaviti kao lik svjedoka vjere, uzora u vjeri, 

zaštitnika vjernika i suputnika kroz naš vjernički život. Biskup Komarica je rekao: "Danas 

blagoslivljamo njegov lik, kako kleči pred raspelom i nama služi za primjer. Ostavio nam je 

zapisane divne misli o Bogu, Kristu, Crkvi, o Katoličkoj vjeri." 

Nakon propovijedi Biskup je blagoslovio i svečano zapalio prigodnu svijeću, na kojoj 

su urezani motivi s logom "Godine vjere", ispod kojeg piše geslo blaženog Ivana Merza: 

"Katolička vjera je moje životno zvanje". Na svijeći se nalazi i zlatnim obrubom uokvirena i 

slika Blaženika. 

Svijeća je simbol vjere, svjetlo koje raspršuje tamu grijeha i uvodi nas u zajedništvo s 

Bogom. Svijeća je i simbol krštenja, ona je vanjski znak nevidljive Božje milosti koja djeluje 

krštenjem. A ova blagoslovljena svijeća će tijekom "Godine vjere" na svim biskupijskim 

sastancima biti svečano izložena na istaknuto mjesto, te će nas podsjećati na Kristovu 

prisutnost među nama. 

Zatim su svi vjernici molitvom Nicejsko-carigradskog vjerovanja ispovjedili svoju 

vjeru. 

U prigodnoj molitvi vjernika, posebno se molilo za obitelji, da one budu istinske 

"kućne Crkve" u kojima će se rađati i kršćanski odgajati nove generacije.  

Zatim su vjernici iz Bihaća u hrvatskoj narodnoj nošnji i vjernici iz Nove Topole u 

poljskoj narodnoj nošnji, pored euharistijskih darova 

kruha i vina, prinijeli i prigodne darove: križ, Bibliju, 

Katekizam Katoličke Crkve i Dokumente Drugog 

vatikanskog sabora. 

Na kraju misnog slavlja, župnik vlč. Klečina je zahvalio 

biskupu Komarici što je izabrao ovu župnu crkvu da u 

njoj otvori "Godinu vjere", te rekao: "Ova župna crkva, 

stara 120 godina, i kao takva je najstariji sakralni objekt 

u gradu Banja Luci. Godinu vjere započinjemo u župi 

koja se kroz svoju bogatu prošlost diči brojnim svjedocima vjere. Već smo spomenuli bl. 

Ivana Merza čiju je svetost prepoznala i priznala sveopća Crkva; ali tu je i cijeli niz istinskih, 

znanih i neznanih svjedoka vjere – bilo iz kleričkog ili laičkog staleža – koji su nerijetko 

svoju vjernost Kristu i Crkvi zapečatili vlastitom krvlju. Prošlo stoljeće ih je iznjedrilo na 

poseban način: sjetimo se samo mladog laika Felixa Niedielskog i župnika ove župe dr. 

Nikole Bilogrivića, čije se (od obojice) 65. obljetnice mučeničke smrti sjećamo ove godine. I 

u nedavnom ratu dobili smo istinske mučenike koji su dio svoga svećeničkog života i službe 

proveli u ovoj župi, pod svodovima ove crkve: vlč. Filip Lukenda, vlč. Ivan Grgić i vlč. 

Tomislav Matanović." 

A govoreći o materijalnom stradanju župe vlč. Klečina je rekao: "90 % prostorija 

župne kuće je oduzeto, te nije vraćeno ni do dan danas." 

"Želimo mladima ponuditi lik Ivana Merza kao uzor u životu i primjer za 

nasljedovanje. Mladi vole Krista i Crkvu. U to sam se uvjerio i zadnjih dana, na poseban 

način prilikom pripreme ovog slavlja, s koliko su žara, strpljivosti, marljivosti, ljubavi za 

svoju Crkvu radili i pomagali", zaključio je vlč. Klečina. 
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Tijekom Misnog slavlja liturgijsko pjevanje je predvodio zbor mladih zagrebačke župe 

Stenjevac pod nazivom "Totus Tuus", svečana pontifikalna asistencija su bila dva bogoslova 

Banjolučke biskupije i mladi studenti laici, a ceremonijama je ravnao vlč. Ante Vidović. 

Nakon svete mise biskup Komarica je u dvorištu crkve blagoslovio kip svjedoka vjere, 

blaženog Ivana Merza Banjolučanina. 

 

 

Banja Luka, 20. listopada 2012. 

Blagoslovljen novi kip bl. Ivana Merza 
 

Na kraju svečanosti otvaranja Godine vjere 20. listopada 2012. u Banjolučkoj biskupiji 

biskup Franjo Komarica blagoslovio je novi kip bl. Ivana Merza koji je postavljen u dvorištu 

župne crkve u kojoj je kršten bl. Ivan Merz. Kip u naravnoj 

veličini izradio je u bronci poznati akademski kipar iz Splita 

Kuzma Kovačić koji je i bio nazočan na ovome slavlju. Kip 

prikazuje Ivana Merza kako sklopljenih ruku kleči pred križem u 

kojem je simbolizirano cijelo vazmeno otajstvo.  

Na početku obreda nazočnima se obratio sam umjetnik. 

Predstavljajući svoje djelo izrekao je ovaj govor koji donosimo u 

cijelosti: 

“Poštovani oče Biskupe, poštovani pater Nagy, poštovani 

gospodine Župniče! Poštovani svećenici, redovnici i redovnice! 

Dragi župljani, poštovani Banjalučani, dragi prijatelji! 

Veoma sam sretan što mogu danas biti s vama ovdje u  

crkvi krštenja bl. Ivana Merza, u času blagoslova kipa našega 

blaženika, kipa koji sam imao čast napraviti. Dolazim iz drevnoga Hvara, središta liturgijskog 

pokreta u Hrvatskoj u vremenu prije II. svjetskog rata, sjedišta velikog promicatelja toga 

pokreta biskupa Mihovila Pušića, kojemu sam bio ministrant. A bl. Ivan Merz simbol je 

liturgijskoga pokreta Crkve u Hrvata. Povezuje nas, također, i osoba blaženoga pape Ivana 

Pavla II. koji je u Banja Luci prije devet godina proglasio blaženim Ivana Merza. Napravio 

sam, naime, 1996. godine u Selcima na Braču Papin kip, njegovu figuru od bračkoga kamena. 

Taj spomenik, to kiparsko djelo, djelo je umjetnosti kao izraza vjere, bio je prvi pravi Papin 

spomenik u svijetu. Imao sam, dakle, čast napraviti kipove dvojice blaženika koji nas 

povezuju i koji su na poseban način međusobno povezani. 

Ta lijepa povezanost u vjeri, a iznad svega duboka osobna vjera koju je svjedočio bl. 

Ivan Merz, uzorna vjera za sva vremena a pogotovo za ovo naše, bili su razlog ushićenja koje 

me obuzelo kad mi je župnik velečasni Zvonimir Matijević 2008. godine ponudio oblikovati 

ovaj kip. Don Zvonimir je imao svoju  lijepu viziju, a ja, kipar, tu viziju sam morao „oživjeti“ 

tj. stvoriti kiparsko umjetničko djelo koje će „izgovoriti“ život bl. Ivana Merza – pred 

raspelom, u adoraciji, potpunoj predanosti Kristu u molitvi, klečeći sklopljenih ruku. Križ pod 

kojim kleči sjaji uskrsnim sjajem Euharistijskoga Krista, svijetli Tajnom u koju je Merz bio 

uronjen do kraja i svjedočio za ljubav žrtvom, žrtvom Bogu najugodnijom tj. čitavim svojim 

životom. Njegovo lice i cijela figura o tome nam govore. Ako sam to uspio izraziti, a vjerujem 

da jesam, onda sam uspio stvoriti umjetničko djelo koje će biti na čast i na zahvalnost 

blaženiku, na čast Vašoj župi, našoj Crkvi i našem hrvatskom narodu, koje će nam biti stalni 

poziv na vjernost i zajedništvo. 

Zahvalan sam don Zvonimiru na pozivu da napravim ovo djelo te na trenutcima koji 

su nas ljudski i vjernički povezali i obogatili dok sam stvarao ovaj kip. Isto tako, zahvalan 

sam poštovanoj gospođi Ljilji Misirlić, koja je stručnim savjetom i iskrenom privrženošću 

ovome pothvatu mnogo pridonijela njegovu ostvarenju. 
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Posebno zahvaljujem umjetniku lijevanja umjetnina u broncu gospodinu Damiru 

Ujeviću i njegovoj Ljevaonici, s kojim me vezuje dugogodišnja suradnja i prijateljstvo za 

ovako pomno izliven, obrađen i, evo, postavljen kip.Hvala Vam, gospodine Župniče, za ovaj 

čas i ovu radost koju danas dijelimo i koja će još dugo grijati naša srca. 

Hvala velika Vama, oče Biskupe, za potporu i razumijevanje i za blagoslov koji će 

okruniti naša nastojanja.Hvala Vam svima, poštovani i dragi vjernici – štovatelji bl. Ivana 

Merza, jer sam s Vama svojim djelom u tom štovanju mogao sudjelovati. Hvala Bogu na 

svemu!” 

Nakon gosp. Kuzme Kovačića govorio je postulator bl. Ivana Merza, p. Božidar Nagy. 

Nadovezujući se na govor gosp. Kovačića on je najprije istaknuo činjenicu da još jedan 

moment povezuje umjetnika s bl. Ivanom Merzom, osim činjenice da je Merz bio promicatelj 

liturgijskog pokreta u Hrvatskoj koji ima svoju kolijevku na Hvaru odakle je rodom gosp. 

Kovačić. Umjetnik je u svome govoru spomenuo kako je u svojoj mladosti bio ministrant 

hvarskom biskupu Mihovilu Pušiću. A bl. Ivan Merz također je ministrirao biskupu Pušiću 

kad je preko ljeta dolazio na Hvar o čemu imamo mnogo svjedočanstava. To je saznanje 

posebno ganulo umjetnika Kovačića koji za to prije nije znao. 

Postulator je nadalje istaknuo kako je umjetnik ovim svojim radom uspio izraziti dvije 

temeljne crte duhovnosti bl. Ivana Merza. Prva je njegov odnos prema Bogu koji se očitovao 

kroz molitvu koju je bl. Ivan Merz veoma često obavljao na koljenima o čemu su nam se 

sačuvala također brojna svjedočanstvo. Postulator je u tu svrhu citirao jedno veoma dirljivo 

sjećanje oca bl. Ivana Merza koje je objavljeno u prvoj biografiji bl. Ivana od dr. Kniewalda i 

koje ovdje donosimo u cijelosti. Događaj koji se opisuje zbio se 1917. g. kada je bl. Merz 

imao 21 godinu: 

 „Koliko je i kako Ivan utjecao na vjerski život svojih roditelja, vidjeli smo ranije. 

Ovdje samo da navedem jednu zgodu iz Beča, koju mi je pripovijedao Ivanov otac. Sjetimo 

se, da je Ivanov otac bio aktivni časnik. Tada nije bilo običajno da državni službenici, koji su 

nosili uniformu, posebice časnici, u crkvi kleče, pa 

ni kod sv. mise. I otac Ivanov, kako mi sam reče u 

svojoj poniznosti, nije smatrao zgodnim, da u crkvi 

kleči. Za vrijeme rata, dok je Ivan boravio u Beču 

polazeći vojni tečaj (1917.), posjetio ga je otac u 

Beču. Jedne su nedjelje prolazili mimo 

Michaelerkirche. Kako se iz crkve čuo zvuk orgulja, 

uđoše u crkvu. Ivan se prekrstio blagoslovljenom 

vodom i odmah kleknuo na oba koljena, te se 

predao molitvi u dubokoj sabranosti. ‘Ja sam’, veli 

Ivanov otac, ‘ostao stajati i u čudu sam, ali i ganuto 

promatrao oficira, moje dijete, gdje kleči. Njegov je primjer snažno na mene djelovao i 

doskora sam i ja kleknuo i molio sam klečeći. Utjecaju Ivanovu imam da zahvalim, što od 

onda svoje molitve uvijek obavljam klečeći.’« (str. 243) 

Drugu karakteristiku svetačke duhovnosti bl. Ivana Merza, a to je živa vjera u Isusa 

Krista koju je umjetnik uspio izraziti u svome umjetničkom djelu predstavljajući Merza kako 

je uronio u molitvu pred Kristovim križem, o. Božidar Nagy je također ilustrirao jednim 

tekstom iz Ivanova pisma majci iz Pariza u listopadu 1921. god. u kojem Ivan kao pariški 

student sa svojih 25 godina ovako divno svjedoči svoju vjeru životom i riječima:  

“Sv. Pavao (Gal. 6, 14.—18.) stavlja nam se za uzor govoreći: ‘Braćo, hoću da se 

hvalim samo križem našega Gospodina Isusa Krista, radi koga mi je razapet svijet i ja svijetu’. 

Dobro meditirajte o značenju potcrtanih riječi. U tome leži filozofija sreće; valja postaviti 

težište svih naših želja u onaj svijet, sebe posve zaboraviti radeći za Našega Gospodina Isusa 

Krista koji je jedini vječan.“ Postulator je završio svoj govor čestitajući umjetniku na ovom 
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produhovljenom umjetničkom djelu koje će sve vjernike koji budu prolazili kraj ovoga kipa 

podsjećati na temeljne poruke svetačkog života bl. Ivana Merza i pozivati ih na 

nasljedovanje.Spomenimo još jedan važan moment ovoga slavlja. Nakon propovijedi u 

misnom slavlju koje je prethodilo blagoslovu kipa biskup Komarica je blagoslovio i svečano 

zapalio prigodnu svijeću na kojoj su urezani motivi s logom "Godine vjere", i geslom 

blaženog Ivana: "Katolička vjera je moje životno zvanje"; a ispod natpisa se nalazi slika 

blaženika uokvirena pozlaćenim obrubom. Svijeća je simbol vjere,svjetlo koje raspršuje tamu 

grijeha i uvodi nas u zajedništvo s Bogom. Svijeća je i simbol krštenja, ona je vanjski znak 

nevidljive Božje milosti koja djeluje krštenjem koje je bl. Ivan Merz primio u ovoj župskoj 

zajednici. A ova blagoslovljena svijeća će tijekom "Godine vjere" na svim biskupijskim 

sastancima biti svečano izložena na istaknuto mjesto, te će podsjećati na Kristovu prisutnost 

među nama koju je tako intenzivno živio i svoji životom ostvarivao bl. Ivan Merz. 

 

 

Solin, 29. listopada 2012. 

Udruga Ivan Merz raspisala natječaj za stipendije 
 

Humanitarna udruga „Ivan Merz“ iz Solina raspisala je i ove godine natječaj za 

dodjelu stipendija uspješnim srednjoškolcima i studentima slabijeg imovinskog stanja za 

školsku godinu 2012./2013. Uvjeti za dobivanje stipendija jesu: 1. redovno i uspješno 

pohađanje srednje škole ili fakulteta; – 2. slabije imovinsko stanje. 

Potrebna dokumentacija: 

– potvrda nadležne službe o primanju roditelja 

– prosjek ocjena u zadnje dvije godine školovanja 

– pisana preporuka župnika ili vjeroučitelja i razrednika 

– vlastoručno pisana Prijava s opisom materijalnog stanja i stanja u školi 

Prijavu slati od 15. do 31. listopada 2012. godine na adresu udruge. Nepotpune prijave 

neće se razmatrati. 

Humanitarna Udruga Ivan Merz  u proteklih 6 godina svoga djelovanja podijelila  643 

stipendije. Od toga samo u protekloj godini  135 stipendije i upravo je raspisala natječaj za 

dodjelu stipendija za akademsku godinu 2012./2013. Natječaj će biti otvoren do kraja 

listopada, a iznos stipendija ostat će isti kao i protekle godine. Rezultati natječaja biti će 

objavljeni do kraja studenoga, a prva rata novim stipendistima uplatit će se početkom 

prosinca. 

O natječaju Udruge Ivan Merz saznajte više na web stranicama Udruge Ivan Merz ili 

na telefonski broj 021/244-701. 

Udruga Ivan Merz, Držićeva 46A 21 210 Solin 

www.udrugaivanmerz.hr 

 

 

Solin, 30. listopada 2012. 

Udruga Ivan Merz pomaže školovanje mladih u Kongu 
 

Za svoga  višednevnog boravka u domovini  hrvatski misionar fra Ilija Barišić koji već 

38 godina djeluje u državi Kongo  danas je posjetio Split i  humanitarnu udrugu Ivan Merz u 

Solinu. Tom prigodom predsjednik Udruge Miro Radalj uručio je fra Iliji donaciju, novčana 

sredstva iz kojih će se moći osigurati stipendija za 50 mladih (30 osmoškolaca, 15 

srednjoškolaca i 5 studenata) u Kongu koji do sada nisu imali mogućnost školovanja zbog 

siromaštva.  
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„Ovo je prvi put da jedna udruga koja i sama stipendira srednjoškolce i studente u 

Hrvatskoj  putem kumstva izdvajanjem novčanih sredstava pomaže 

naš rad u misijama u Kongu“  napomenuo je fra Ilija primajući 

donaciju i dodao kako se nada  da će ovaj primjer udruge Ivan Merz 

biti poticaj i drugima.  Fra Ilija napominje kako kumstvo pretpostavlja 

jedan trajniji odnos koji traje do kraja školovanja djeteta, 

srednjoškolca ili studenta, jer se kum na neki način obvezuje pratiti 

dijete do kraja njegova školovanja. Cilj koji se želi postići kumstvom 

je ne samo pomoć pojedincu, nego na taj način stvarati mlade 

obrazovane ljude, kadar, koji će ostati u Kongu i pomoći budućim 

generacijama i tako stvarati bolju budućnost. Kod susreta otvorena je 

mogućnost da se škola u Kongu nazove imenom bl. Ivana Merza. 

Udruga Ivan Merz u šest godina svoga djelovanja (od 2006. god.) 

podijelila je 643 stipendije srednjoškolcima i studentima slabijeg imovinskog stanja sa 

područja cijele RH i za svoj humanitarni rad dobila priznaje Grada Splita i Splitsko 

dalmatinske županije. Upravo je u tijeku natječaj za ovu akademsku godinu. 

 

 

Zadar, 23. studenoga 2012. 

General Gotovina o bl. Ivanu Merzu u Zadru 

 
Zadarski nadbiskup Želimir Puljić primio je u petak 23. studenoga, na uočnicu sv. 

Krševana, u salonu Nadbiskupskog doma u Zadru u posjet generala Antu Gotovinu na 

izraženu molbu generala. „To je bilo zadovoljstvo za mene. Posebna sreća, što me nadbiskup 

primio. Jer to je poslije toliko godina, 12 godina, napokon sam našao put do kuće, zapravo. 

Posljednji put sam tu bio kad su tu bili nadbiskupi Ivan Prenđa i Marijan Oblak. To su bili 

dani rata i svega što rat nosi sa sobom. Danas se vraćam kući. Mir, Božji mir. I sreća", rekao 

je general Gotovina, dodavši da su on i mons. Puljić razgovarali o vjeri, onome što je zapravo 

najvažnije, što je potrebita snaga, što nas osnažuje. „To je riječ nadbiskupa kako gledati 

naprijed, ne zaboraviti što je bitno, moliti se i vjerovati. Vjerovati u budućnost koja je naša, 

zajednička", rekao je Gotovina. Na pitanje je li uzništvo prošlih godina još više produbilo 

vjeru u njegovom odnosu s Bogom, general je rekao: „Uvijek sam bio vjernik, tako sam 

odgojen. Ta me situacija samo možda učinila jačim. Ali, nisam više vjernik, nego što sam bio. 

Ako sam se nekog uvijek bojao, to je Boga". Koji mu je svetac drag? „O, ima ih više. Volim 

sv. Franju, sv. Antu, ali i ostali su mi važni. Bl. Alojzije Stepinac i moram otići u Krašić. 

Posebno u Krašić, i na misu u Krašić. Zatim bl. Ivan Merz, kao naši sveci. A jedan od onih 

koji mi je najviše u srcu je bl. Ivan Pavao II. On mi je poseban. Njega volim. A imao sam biti 

prilike biti njemu blizu, pa i to ima svoje razloge", rekao je general Gotovina. Zahvalio je i na 

podršci nadbiskupa Prenđe i Oblaka u svom životu. „Sretan sam što ću imati priliku pomoliti 

se na grobu nadbiskupa Oblaka i Prenđe. Nadbiskup Prenđa bio je i u zatvoru. Prošli smo ta 

tri sata zajedno. Imao sam vremena i da se ispovijedim i da se pomolim s njim. I dva mjeseca 

poslije toga je umro. Nije mogao dobiti dozvolu za posjet prije, a bila mu je namjera doći 

odmah. Ali administracija i birokracija nisu dopustili. Ali sam sretan, eto, ipak, što sam ga 

vidio i slušao ga, prije nego što ga je Bog pozvao sebi. Susret s njim bilo je veselje, događaj 

za mene", rekao je general Gotovina.  
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Mons. Puljić zahvalio je generalu na svemu što je učinio u svom požrtvovnom i 

znalačkom angažmanu za slobodu zemlje. Podržao ga je i ohrabrio u daljnjoj borbi za opće 

dobro domovine Hrvatske i dobro hrvatskog naroda. „Zadarska nadbiskupija će na blagdan 

sv. Krševana, koji je bio pravi Kristov vitez, otpjevati svečani 'Tebe Boga hvalimo' za dar 

slobode i druga silna djela koja nam je učinio Gospodin; posebice tijekom teških dana 

Domovinskog rata. Zahvalni smo Božjoj Providnosti, moćnom zagovoru Blažene Djevice 

Marije i naših zadarskih zaštitnika da smo izdržali teške godine kušnje i osvojili slobodu. 

Posebice smo zahvalni hrabrim braniteljima koji su s krunicom oko vrata na čelu s našim 

generalima pod vodstvom vrhovnog zapovjednika dr. Franje Tuđmana obranili hrvatska 

ognjišta i svetišta. I s pravom ih nazivamo suvremenim hrvatskim vitezovima", rekao je 

nadbiskup, istaknuvši da riječ vitez sadrži pozitivne odlike i pravila ponašanja koja pobuđuju 

divljenje: čast, vjernost, čestitost, odvažnost i hrabrost. Podsjetio je na misao Johna od 

Salisburya kako je zadaća vitezova bila: štititi Crkvu, boriti se protiv izdaje, poštivati vjerske 

službenike, otklanjati nepravdu od siromašnih, uvoditi i štiti mir u svom kraju, te proliti krv za 

svoju braću ako ustreba. „Hrvatski narod ponosi se svojim vitezovima-generalima koji su 

pokazali navedene odlike ponašanja. Hrvatskom vitezu od Zadra, generalu Anti Gotovini, u 

prigodi prvog susreta, poklanjam biografiju najvećeg viteza dvadesetog stoljeća, velikog sina 

Poljske i osobitog prijatelja Hrvatske, blaženog Ivana Pavla II.", rekao je mons. Puljić, 

darujući generalu knjigu Andrije Ricardija Ivan Pavao II. Nadbiskup je poklonio generalu i 

papinu krunicu, medaljon pape Benedikta XVI. i knjigu 'Ohrabri se, narode moj' Jakše 

Raguža, u kojoj je dokumentirano djelovanje dubrovačkog biskupa Puljića u razdoblju pada 

komunizma i Domovinskog rata 1990-1993. (IKA) 

 

 

16. 12. 2012. 

Nove pjesme u čast bl. Ivanu Merzu 

 
Hvala Orle Kristov! 

 

Kada nisam znao kuda krenuti, 

Puteve mi prave pokazao si ti! 

Prema Suncu Vječnom poveo si me, 

Hvala Orle Kristov, hvala ti za sve! 

 

Hvala, hvala brate, 

Hvala, hvala ti! 

Kristovo si svjetlo pokazao mi! 

 

 

Orao sam Kristov i ja postao, 

Za tobom ka Suncu krila vinuo! 

 

S tobom sada letim, letim radostan, 

S Orlovima tamo gdje Vječno Sunce sja! 

Prema Domu vječnom i ja slijedim te, 

Hvala Orle Kristov, hvala ti za sve! 
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Hvala, hvala brate, 

Hvala, hvala ti! 

Kristovo si svjetlo pokazao mi! 

 

Orao sam Kristov i ja postao, 

Za tobom ka Suncu krila vinuo! 

 

Kada nisam znao kuda krenuti, 

Puteve mi prave pokazao si ti! 

Prema Suncu Vječnom poveo si me, 

Hvala Orle Kristov, hvala ti za sve! 

 

Hvala Orle Kristov, hvala ti za sve! 

 

Bl. Ivanu Merzu za rođendan, 

16. prosinca 2012. god. 

Krešimir Jakumetović 

 

Ivane naš zlatni 

 

Blaženiče Kristov, 

Ivane naš zlatni, 

Orle Božjih krila, 

Hrvatska te slavi! 

 

Zasjalo je Nebo – 

Crkve u Hrvata, 

Blagoslov nam dalo – 

S Kristova Oltara! 

 

U te sada gleda – 

Zagovor tvoj traži, 

Ljubi tebe narod – 

Narod tvoj hrvatski! 

 

Blaženiče Kristov, 

Ivane naš zlatni, 

Orle Božjih krila, 

Hrvatska te slavi! 

 

Riječi tvoje žare – 

Nebesima dižu, 

Koraci nas tvoji – 

vode prema Kristu! 

 

Milosti nam šalješ – 

Iz Gnijezda vječna, 

Zahvalna je tebi – 

Domovina cijela! 
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Blaženiče Kristov, 

Ivane naš zlatni, 

Orle Božjih krila, 

Hrvatska te slavi! 

 

 

Za obljetnicu Ivanova rođenja 16.12.2012. 

god.Domagoj Jakumetović 


