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Zadar, 7. siječnja 2022. 

Hrvatski mladenački trolist – Ivan Merz, Miroslav Bulešić I Ivo Mašina 
 

U povodu 60. obljetnice smrti Ive Mašine koji je bio hrvatski mučenik, svjedok vjere i 

intelektualac, u petak 19. studenoga u Pučkom otvorenom učilištu „Dom na žalu“ u Preku kraj 

Zadra, rodnom mjestu Ive Mašine, održan je znanstveni skup na kojem je zadarski nadbiskup 

Želimir Puljić izlagao o temi „Hrvatski mladenački trolist početkom 20. stoljeća – Ivan Merz, 

Miroslav Bulešić i Ivo Mašina“. Donosimo glavne misli iz predavanja nadbiskupa Želimira 

Puljića. 

Uz mučenika Ivu Mašinu, nadbiskup Puljić ukratko je prikazao još dvojicu velikih 

mladića koji su zablistali početkom 20. stoljeća kao ponos naše narodne i crkvene povijesti. To 

su bili i bl. Ivan Merz i bl. Miroslav Bulešić. Živjeli su i djelovali u različitim dijelovima naše 

zemlje, ali bili su nošeni istim idealima izgradnje savršene 

i svete Crkve te boljeg svijeta i društva. Obojica su 

proglašeni blaženima. Jedan je dragi svećenik i mučenik 

blaženi Miroslav Bulešić, rodom iz Čabrunića u Istri, koji 

je živio samo 27 godina. Drugi je blaženi Ivan Merz, rođen 

u Banjoj Luci, a preminuo u Zagrebu u u 32. godini života. 

S njima sam u spomenuti trolist uvrstio i našeg dobrog Ivu 

Mašinu, povjesničara i domoljuba koji je bio blistav đak 

zadarske gimnazije, a u Zagrebu na studiju povijesti najbolji 

student u generaciji. Poznato je kako je zbog domoljubnih zamisli uhićivan u više navrata (od 

1954. do 1957.) kako ne bi završio studij. A onda je 1959. g. osuđen na 15 godina zatvora zbog 

sudjelovanja u Preškoj skupini. Robijao je u Staroj Gradišci gdje su ga mučili i zadavili 20. 

studenoga 1961., u 34. godini života. Posmrtni ostaci preneseni su u Preko, pored franjevačkog 

samostana na Školjiću (tek 1998.). Primjećujete da su sva trojica umrli u zenitu mladosti: 

dvojica mučenički – Bulešić i Mašina, a Merz zbog bolesti. Što ima zajedničko kod ove trojice 

naših mladenačkih velikana? Gdje su nalazili uporište i snagu u vremenima kušnje i krize? Što 

ih je motiviralo da su pokazali zavidan stupanj humanosti, vrsnosti i hrabrosti? 

U duhu našeg prepoznatljivog kulturnog tropleta, usuđujem se zaključiti da su sva 

trojica bili ukorijenjeni u tropletu koji spaja obitelj, Crkvu i narod. 

Ukorijenjeni u tropletu: Obitelj, Crkva, narod 

a) Obitelj je „intimna zajednica života i ljubavi“ 

 Istina je da nijedan od navedene trojice nije bio „obiteljski čovjek“. Bulešić je izabrao 

svećeništvo. Merz i Mašina imali su nakanu zasnovati obitelj, ali životne okolnosti i problemi 

su ih u tome omeli. No, sva trojica su bili svjesni da „povijest čovjeka i povijest ljudskog 

spasenja ide preko obitelji“ koja je u središtu Božje pozornosti. Znali su i vjerovali kako po 

božanskoj uredbi na vjenčanju se rađa „ustanova čvrstog zajedništva“, „intimna zajednica 

života i ljubavi“ (GS 48). 

O ljubavi kao temelju obiteljskog zajedništva, teološki je pisao sv. Pavao u Poslanici 

Korinćanima gdje veli kako je ona „velikodušna, dobrostiva, ne zavidi, ne traži svoje, ne pamti 

zlo… sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada i sve podnosi..“ (1 Kor 13, 4 -7). 

Kada takve ljubavi nema, onda se ne govori o „zajednici osoba“, nego o „udruzi, bratstvu, klubu 

i ortaštvu“, jer se pojedinci druže i ujedinjuju više iz osobnih ili skupnih interesa, negoli radi 
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boljitka drugih. Udruge stoga nazivamo „društvenim zajednicama“, a ne „zajednicama osoba“. 

Temelj obiteljskog zajedništva jest boljitak drugoga, nesebična ljubav koja je „velikodušna i ne 

traži svoje; sve vjeruje i svemu se nada“. (…) 

b) Vjernici u Crkvi „postojani u zajedništvu“ 

Kad čitamo tekstove o počecima Crkve, otkrivamo da je „zajedništvo“ njezina bitna 

odlika. Bijahu „postojani u zajedništvu (Dj 2, 42) i sve im je bilo zajedničko“ (Dj 4, 33). 

Takvom obliku zajedništva najbliži je onaj koji nalazimo u obitelji jer je obilježen zajedništvom 

stola i zajedništvom stjecanja i raspodjele materijalnih dobara. Oko obiteljskog stola, naime, 

zbiva se susret i ostvaruje komunikacija. Nije bez temelja ustanova euharistije dogodila se 

upravo kod stola na Posljednjoj večeri. A i svoje javno djelovanje Isus je započeo kod stola, na 

svadbi jedne obitelji u Kani Galilejskoj (Iv 2, 1-11). 

Isus nije htio Crkvu kao masu ili neku nadgradnju društva. Želio je neka njegovi budu 

„zajednica braće i sestara“ (Mt 23, 8), zajednica stola i blagovanja, zajednica dobara i 

međusobne ljubavi. Stoga Luka izvješćuje kako je „u mnoštvu onih, koji su prigrlili vjeru, bilo 

jedno srce i jedna duša“, te kako „nitko od njih nije zvao svojim ništa od onoga što je imao, 

nego im sve bijaše zajedničko“ (Dj 4, 32). 

U tom opisu izrečene su četiri bitne odlike zajedništva prve Crkve: zajedništvo nauka, molitve, 

lomljenja kruha i dobara. Tvorac takvog zajedništva je Duh Sveti koji otvara i preobražava 

ljudska srca. On je onaj koji „mekša ćudi kamene i grije grudi ledene“. Kad vjernici slave 

euharistiju, doživljavaju kako su u zajedništvu s Isusom, svojim Učiteljem i uskrsnulim 

Gospodinom. (…) 

Na zamolbu učenika iz Emausa neka „ostane s njima“, Isus je odgovorio većim darom: 

sakramentom euharistije našao je način kako ostati u njima, pa su kasnije govorili da im je „srce 

gorjelo dok im je putem tumačio pisma“. Bog je tako uredio čovjekovo srce da gladuje za 

njegovom Riječju (Am 8, 11) i može je samo on utažiti. Jer, „nemirno je srce ljudsko dok u 

njemu ne otpočine“ (sv. Augustin). 

Sva trojica iz ovoga trolista: Bulešić, Merz i Mašina, voljeli su Crkvu i čeznuli su za mirom 

koje im posebice euharistija donosi. I postali su svjedoci ljubavi prema Crkvi i njezinim 

sakramentima.  

Prva latica ovog trolista je Ivan Merz 

Njemu je „ljubav prema Isusu u Euharistiji bila ishodište njegovih apostolskih 

pothvata“. Stoga piše u svom Dnevniku: „Pričest je izvor života… Kod mise sam se tako uživio 

da sam imao dojam kao da je to bio neki san, tajanstven, čudan i lijep san 

kad zaboravim sve. Svatko zna kako blizina Euharistije krijepi, napunja 

dušu svjetlom koje je svjetlije od dana, koja smiruje. Misna žrtva je tek 

onda potpuna ako se po Pričesti najtješnje vezama ljubavi sjedinimo s 

Isusom. Euharistija je vatra koja u nama pali rđe grijeha i daje života našoj 

duši. Euharistija je naša prava radost na zemlji. Po njoj postajemo 

dionicima buduće nebeske slave. Kao dobar promotor Katoličke akcije u 

hrvatskoj mladeži, Merz je neumorno ponavljao: „Moli se, pričešćuj, 

žrtvuj se i budi apostol!“ U tom vidu predložio je kao lozinku križarima 

„Žrtva – Euharistija – Apostolat“, a to je prihvaćeno. 
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Druga latica trolista je Miroslav Bulešić 

Blaženi Miroslav Bulešić s nepunih 27 godina života i 5 godina svećeništva sazrio je do punine 

i postao mučenikom krizme i zaštitnikom Istre i svećenika. Kardinal Amato koji je 28. rujna 

2013. g. u pulskoj Areni predvodio svečanost beatifikacije, rekao je da je „beatifikacija 

Miroslava Bulešića svetkovina mira nad ratom, bratstva nad podjelama, 

oprosta nad mržnjom, božanske ljubavi nad ljudskom zlobom“. To nam 

najbolje otkriva njegov dnevnik u kojem piše: „Između tužnog i krvlju 

okupanog naroda moramo biti dobri Samaritanci, koji tješe i liječe, 

podižu i zavijaju njihove rane. Jer mržnja uzrokuje krvarenje a ljubav 

zacjeljuje rane“. Kao župnik u Baderni tijekom rata tješio je i hrabrio 

ljude, posebice one koji su bili najugroženiji. Stizale su prijetnje pa je u 

dnevniku zapisao: „Ako me hoćeš k Sebi, Gospodine, evo me pripravna. 

Darujem Ti sasvim život za svoje stado“. Protivnicima i progoniteljima 

poručujem: „Moja je osveta – oprost“. Dan prije same smrti, 23. 

kolovoza 1947., zapriječio je razularene komuniste da oskvrnave svetohranište: „Ovamo 

možete proći samo preko mene mrtva“, govorio je blijeda lica, ali posve smirena duha. 

Sutradan, na blagdan sv. Bartola apostola, 24. kolovoza 1947., nakon završetka obreda krizme 

pobunjenici su upali u župnu kuću i nožem pogubili Miroslava Bulešića. 

Treća vrijedna latica iz ovoga trolista je Ivo Mašina 

Ivo Mašina je također vodio svoj dnevnik. 

Na dan 21. kolovoza 1947. on je zabilježio: „Pošao sam ujutro na sv. Misu, primio sv. 

Pričest. Molio sam Isusa da mi dade milost, da izdržim sve kušnje ovoga života i da smjerno 

ustrajem uz Kristov barjak Ljubavi, Dobrote i Mira. Neka iz mojih mladenačkih oluja izađe 

moja duša prekaljena i očeličena, čista i netaknuta. Daj, o moj Kriste, da Ti do kraja ostanem 

Tvoj vjerni borac, da za Tvoju vjeru uvijek budem spreman sve podnijeti.” (D2, str. 55). 

Na dan Velikoga Petka (7. travnja 1950.) kad je u duhu „hodočastio“ na pučko bogoslužje u 

rodno mjesto, Preko, i u dnevnik zapisao: „Prozori su kuća 

rasvijetljeni. Procesija nema kraja. Čitavo je Preko izašlo 

da oda pijetet i počast najvećem Mučeniku. A ja sam ovdje 

u Zagrebu – na Jagodnjaku. O, moje daleko, pitomo selo! 

Ti i večeras nanovo proživljavaš onaj prvi Veliki Petak – 

otajstvo ljudskog spasenja. I ja ovdje želim proživjeti jedan 

čas s Kristom Raspetim na križu spasa. U svojoj sobi 

mislim i pišem o Velikom Petku, koji je naša gola 

svakidašnja stvarnost; o tome kako je danas naša Hrvatska 

nalik na Tebe, Kriste. Donesi nam spasenje po svome križu, Kriste, i daj da ova zemlja, koja 

toliko pati, doživi uskoro svoje uskrsnuće!” (D5, str. 28- 29). 

Poznato je pismo Ive Mašine za Božić majci iz zatvora u Zagrebu u kojem je tješi da ne plače 

što nema njega i brata mu Davora da „okite jaslice i bor“. Jer, on je u zatvorskoj ćeliji „u svom 

srcu napravio veliki zlatan bor i jasle za Malog Isusa“, pa piše svojoj dragoj majčici kako će 

„doći Pravednik u srce pravednika, jer tako je rekao“. Još jednom je moli neka „ne bude žalosna 

za svojim sinom“, već neka se s njim raduje „jer je pisano: tugu ću vašu pretvoriti u radost i 

uzdahe u kliktaje“ (Zagreb, pred Božić 1954.). U svom dnevniku od 1. veljače 1951. piše: „Što 

više razmišljam o prilikama u svijetu, o društvu u kojem živim, o okolini u kojoj se krećem – 

to sve više dolazim do zaključka da je put kojim me vodi vjera i kršćanstvo jedino ispravni put 

i da moram biti uistinu neizrecivo zahvalan Bogu na velikoj milosti koju mi je dao, što sam se 

http://ivanmerz.hr/wp-content/uploads/2022/01/Mirolsav.jpg
http://ivanmerz.hr/wp-content/uploads/2022/01/Ivo-Masina-ZNANSTVENII-SKUP.jpg


867 
 

rodio kao kršćanin i što sam uza sve perturbacije ipak uspio sačuvati u svojoj duši vjeru u Isusa 

Krista, vjeru u Boga i evanđeoske ideale… ” (D6, str. 56). 

c) Zaključne misli 

 Hvala ti, Ivo, na ovim divnim riječima koje si zabilježio u svom dnevniku, a kojima nas 

i danas krijepiš i hraniš. Tvoje rodno mjesto Preko i tvoja Zadarska nadbiskupija ponose se 

tobom jer se nisi dao ni zavesti, ni slomiti prijetnjama, zastrašivanjem i progonom totalitarnog 

komunističkog sustava u kojem si živio 16 godina. 

Tvoj nacionalni osjećaj i ljubav prema obitelji i Crkvi u kojima si primio katolički odgoj, a koji 

su ti pomogli steći zdrave kršćanske i humanističke stavove i nazore, bili su smetnja ondašnjim 

moćnicima. Zato su sve činili da te unište. Pao si kao mučenička žrtva i postao putokaz. A 

vrijednosti za koje si živio i umro „nose pečat neuništivosti“. 

Ivo Mašina stoga „ne smije biti prepušten zaboravu; radi njega, i radi nas” (piše u monografiji, 

Kršćanski borac za slobodnu i pravednu Hrvatsku, Zadar 2002., str.76.). 

Stoga sam mu posvetio Katoličku osnovnu školu na Bokanjcu u Zadru i odredio neka svake 

godine dan smrti Ive Mašine bude Dan škole, kad će se moći progovoriti o temama i idealima 

za koje je živio ovaj divni katolički i hrvatski vitez. 

Zahvaljujem gosp. Juri Briziću, načelniku Općine Preko i njegovim suradnicima na organizaciji 

ovoga skupa i na povjerenom predavanju u blizini njegova ovozemaljskog smiraja, na Školjiću. 

Neka Ivina ljubav prema obitelji, Crkvi i narodu bude i nama nadahnuće da svoju zemlju 

volimo, Božje zakone poštujemo, međusobno se cijenimo i pomažemo. 

Gospodin Isus, koji je dijelio brige i radosti obitelji i ljudskog roda, neka blagoslovi sve naše 

obitelji kako bi vjernošću i ljubavlju bile gorljive i u molitvi postojane te postale ono što im je 

po Božjem naumu u narav upisano. 

Neka postanu „intimnom zajednicom života i ljubavi“ (GS 48) kako bi uvijek bile „životne 

stanice društva i našega naroda“ te postale i ostale prvom i pravom „školom društvenih vrlina“. 

A svi članovi naših obitelji i našega naroda neka riječju i primjerom svjedoče svoju vjeru te 

zauzeto i aktivno sudjeluju u društvenom životu naroda i u poslanju Crkve – poput ovog Božjeg 

velikana i narodnog tribuna, Ive Mašine. 

✠ Želimir Puljić, nadbiskup zadarski 

 

 

Zagreb, 13. siječnja 2022. 

Merčevi dani U župi na Španskom 

 
 Svakoga desetog u mjesecu Župa bl. Ivana Merza u 

Španskom na čast blaženika čije ime nosi slavi Merčeve 

dane. 

Župna zajednica taj dan posebno je pozvana na obiteljsku 

molitvu, post i nemrs. Nakana je posta, nemrsa i misnog 

slavlja obraćenje župne zajednice, osobito mladih. Također, 

nakana molitve je i izgradnja župne crkve, svi dobročinitelji 

župe, ali i oni koji nanose zlo. 

Misa se toga dana slavi na župnom zemljištu i predslave je svećenici iz drugih župa i ustanova, 

koji se rado odazivaju na poziv župnika da sa župnom zajednicom i čitavom svetom Crkvom 

http://ivanmerz.hr/wp-content/uploads/2022/01/5-1.jpg


868 
 

uzveličaju Gospodina u svecima Njegovim. U ponedjeljak 10. siječnja misu je predslavio 

odgojitelj u Međubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu vlč. Luka Premelč. 

U propovijedi se najprije osvrnuo na svetost bl. Ivana Merza, kao uzor koji treba nasljedovati 

te kao primjer svetosti naročito vjernicima laicima, na koju Bog ne poziva savršene pojedince, 

nego sve ljude koji su kršteni u Gospodinu i koji vjeruju da su po krštenju postali djeca Božja. 

“Bog poziva svakog čovjeka i želi svakoga od nas za svjedoka svoje vjere u Isusa, u svome 

svakodnevnom životu, upravo na mjestu gdje je doveo svakoga od nas, u obiteljima i među 

ljudima kojima smo okruženi.” 

 Osvrnuo se i na Isusa kojega je slijedilo mnoštvo 

upravo zbog toga što su Njegove riječi pratila silna djela koja 

je činio dušama ljudi. “Svjedoka Božje ljubavi i sveca 

Božjega krase riječi koje izgovara, samo ako ih prate djela 

učinjena u Bogu kojega želimo uvijek imati blizu sebe.” “Da 

je Bog dostupan svima i da nas sve nas želi blizu jasno nam 

je pokazao rođenjem svoga Sina u priprostoj štalici. Trebamo 

mu pristupiti otvorenog srca te sa svojim životnim teškoćama 

moramo biti u svakom trenutku svjesni da je s nama Krist. Jedino tako možemo reći da smo 

svjedoci Božji.” 

Propovijed je završio riječima sv. Pavla: “Ako je Bog za nas, tko će protiv nas!” Njima je 

osnažio sve prisutne da se kao zajednica više međusobno povežu u Onome koji čuva zajedništvo 

i spašava duše – Kristu Gospodinu našemu. Misno slavlje završilo je molitvom litanija bl. Ivana 

Merza te zagovornom molitvom za izgradnju župne crkve. 

 

 

10. veljače 2022. 

Blaženi kardinal Alojzije Stepinac I blaženi Ivan Merz 

 
Blaženi Alojzije Stepinac i bl. Ivan Merz bili su suvremenici. Bl. Merz rođen 1896. je bio dvije 

godine stariji od bl. Alojzija Stepinca koji je rođen 1898. 

         Obojica su pripadala istoj katoličkoj organizaciji koja se najprije zvala Hrvatski katolički 

omladinski savez, a potom, od 1923. g., Hrvatski orlovski savez. 

Sačuvala nam se dragocjena fotografija od 7. kolovoza 1923.g. 

kada je na skupštini Hrvatskog katoličkog omladinskog saveza 

mladi profesor Ivan Merz bio izabran za njegova predsjednika. Na 

fotografiji su svi sudionici skupštine među kojima se jasno vidi i 

mladić Alojzije Stepinac. Dakle, već po Merčevu dolasku u Zagreb 

Stepinac sudjeluje na skupštini katoličke organizacije gdje je vidio 

i slušao nastupe Ivana Merza. Mladić Alojzije Stepinac nastavlja 

dalje biti član Orlovske organizacije čiji je dopredsjednik i potom 

tajnik bio Ivan Merz. Na međunarodnom sletu orlovske omladine 

u Brnu u Češkoj mladi Stepinac u narodnoj nošnji bio je na čelu 

hrvatske delegacije u velikoj povorci svih sudionika i nosio je 

hrvatsku zastavu. Kao suvenir mladi Stepinac ponio je iz Brna i 

jednu kriglu na kojoj se nalazi natpis u spomen na taj Orlovski slet, 

a tu je kriglu cijeli svoj život čuvao i držao na svome pisaćem stolu. Krigla se do danas sačuvala 

i čuva se u njegovu muzeju u Krašiću na istom stolu na kojem je stajala i za njegova života. 

U jednom od svojih pisama zaručnici mladi Stepinac citira načela orlovske “Zlatne knjige”, 

priručnika Orlovske organizacije i nadodaje: “To je uistinu suho zlato knjiga. Napose kad piše 
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o ponašanju prema djevojkama. Djevojačku čast čuvati i braniti kao zjenicu oka – nalaže nam 

naša Zlatna knjiga!” (Dian Baton, Mladi Stepinac – Pisma zaručnici, Rim, Ziral 1975.str.89.-

90.). Poznato je, međutim, da je hrvatsko izdanje te Zlatne knjige s nadopunama priredio upravo 

Ivan Merz. 

       Dvije godine prije smrti kardinala Stepinca, tj. 1958. g., pokrenut je postupak za proglašenje 

Ivana Merza blaženim i svetim. Kardinal Stepinac bio je još na životu i u Krašiću zatočen. 

Premda je međutim izvana bio spriječen, ipak je diskretno sudjelovao u vođenju poslova 

nadbiskupije. Tako je i proces za beatifikaciju Ivana Merza, kojega je pokrenuo nadb. koadjutor 

Franjo Šeper, pokrenut uz njegovu suglasnost. 

Posjet novoposvećenog nadbiskupa-koadjutora Stepinca bolesnoj majci Ivana Merza 

         Kada je 24. lipnja 1934. g. nadbiskup A.Stepinac posvećen za biskupa – odmah sutradan, 

25. lipnja u poslijepodnevnim satima posjetio je bolesnu majku Ivana Merza. Bio je to njegov 

prvi posjet kao nadbiskupa-koadjutora jednoj obitelji. O tome je tjednik “Nedjelja” br. 27 od 1. 

srpnja 1934. na str. 6. donio članak pod naslovom: “Nadbiskup-koadjutor pohađa bolesnu 

majku dr.Ivana Merza”. Članak glasi: 

         “Točno u 4 sata poslije podne (25.lipnja 1934. –  op. ur.) odvezao se preuzvišeni dr. 

Stepinac u stan g. inspektora Mavre Merza. Gđa Merz, koja već godinu dana leži teško bolesna, 

dočekala je visokoga gosta sva sretna i uzbuđena. 

To je za nju bio najznačajniji dan i velika utjeha. 

Makar teško govori, zanosno je pozdravila 

preuzvišenoga, zamolila ga da je blagoslovi, što je 

mladi nadbiskup srdačno i učinio. Zatim se 

zadržao još desetak minuta u razgovoru o pok. 

Ivanu, što je za njegove sretne roditelje bila 

najveća radost. Dobra gospođa je iznosila razne 

zgode i uspomene iz života svoga kreposnoga sina, 

što je preuzvišeni velikim zanimanjem pratio. 

Čitava križarska organizacija dijeli radost s obitelji Merz, što je, eto,  prvi  posjet  nadbiskupa-

koadjutora posvećen bolesnoj majci i gospodinu ocu našega velikog zastavnika i učitelja pok. 

Ivana Merza.” 

Propovijed nadbiskupa Alojzija Stepinca  na proslavi 15. obljetnice smrti Ivana Merza, 

1943., u Zagrebu, u crkvi katedralne župe sv. Marije 

1943. godine navršilo se petnaest godina od smrti sluge Božjega Ivana Merza. U nedjelju 9. 

svibnja, dan uoči same obljetnice Ivanova ulaska u vječnost, zagrebački nadbiskup Alojzije 

Stepinac služio je svetu misu u crkvi katedralne župe sv. Marije u Zagrebu i izrekao posebnu 

propovijed koju ovdje donosimo u cijelosti. Kod ove svete mise okupili su se brojni štovatelji 

Ivana Merza, kako mladi, tako i odrasli. Ako se pažljivo analizira nadbiskupova propovijed, 

uočava se da je cijela posvećena kršćanskoj svetosti i poticanju nazočnih da se ide putem 

evanđeoske savršenosti po uzoru na tolike kršćanske svece. 

         Važna je činjenica da je nadbiskup Stepinac izabrao upravo obljetnicu Ivana Merza da 

govori o svetosti i potrebi njezina ostvarivanja. Za Ivana Merza do tada još nije bio pokrenut 

postupak za proglašenje blaženim i svetim. No, upravo te godine, za 15. obljetnicu njegove 

smrti, javno je u tisku, u tjedniku “Nedjelja”  iznesen prijedlog da se taj postupak pokrene. 

         Tko god pažljivije pročita propovijed nadbiskupa Stepinca, dolazi nedvojbeno do 

sljedećeg zaključka: ne želeći direktno prejudicirati sud Crkve o svetosti Ivana Merza kad još i 

nije bio pokrenut  postupak za njegovo proglašenje blaženim, nadbiskup Stepinac je govorio 

općenito o kršćanskoj svetosti i ulozi svetaca u našem životu. Takvim načinom govora o 

http://ivanmerz.hr/wp-content/uploads/2022/02/MERZ-I-STEPINAC-ZAJEDNO.jpg
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svetosti u okolnosti Merčeve obljetnice ulaska u vječni život sasvim je očito da je nadbiskup 

Stepinac potvrdio svetost Ivana Merza, te ga je indirektno svrstao medu svece koje je 

spominjao,  premda to nije izravno spomenuo. 

         To se, također, može zaključiti i iz njegovih riječi odmah na početku propovijedi kad 

naglašava da su sveci oni koji usrećuju narode, da bi odmah nadodao: “To bih vam želio staviti 

na srce kad slavite spomen na jednog mladog čovjeka…” te nastavlja kako je Merz nastojao 

slijediti poziv sv.Pavla apostola o nasljedovanju Krista. 

Evo u cijelosti propovijedi nadbiskupa Stepinca: 

LJUDI KREPOSTI I KRŠĆANSKOG SAVRŠENSTVA USREĆUJU NARODE 

Sveci nad cezarima 

 “U jednoj crkvi stoje poredani s jedne i s druge strane veliki kameni kipovi preko 2 m 

visoki. Jedan od tih kipova predstavlja sv. Mavru, drugi sv. Inocencija, treći sv. Ivana Krstitelja, 

četvrti sv. Petra apostola, peti sv. Pavla, šesti sv. Andriju apostola, i tako redom. Pod svakim 

od tih velikih kipova nalazi se sagnut jedan lik na koji je dotični svetac stupio nogom. Kažu da 

su to likovi cezara koji su mučili te ljude. A što su umjetnici htjeli zapravo izraziti tom svojom 

umjetnošću? Ništa drugo nego da su sveci nad cezarima. Da oni koji usrećuju narode nisu ni 

cezari, ni vojskovođe, ni demagozi, nego ljudi kreposti, kršćanskog savršenstva. 

         To bih vam želio staviti na srce kad slavite spomen na jednog mladog čovjeka, koji je 

nastojao slijediti poziv sv. Pavla apostola prvim kršćanima: “Budite sljedbenici moji, kao što 

sam i ja Kristov!”(1 Kor 4,16). 

Bezbošci – kao prah koji raznosi vjetar s lica zemlje 

          Možda nam nitko nije dao bolju definiciju pojma sveca nego što ga nalazimo u prvome 

psalmu u Svetom Pismu: “Blažen čovjek, koji ne ide po savjetu bezbožničkom, i na putu 

grješničkom ne stoji: i u opakom društvu ne sjedi. Nego je u zakonu Gospodnjem volja njegova; 

i o zakonu njegovu razmišlja dan i noć. On je kao stablo zasađeno kraj vode što teče; koje 

donosi rod svoj u svoje vrijeme. Kojemu lišće ne otpada, i što god radi, u svemu uspijeva. Nisu 

takvi bezbošci, nisu takvi: nego su kao prah, koji raznosi vjetar s lica zemlje.” (Ps 1, 1-4). 

         Što je ostalo, recite mi, od svih djela silnoga Džingiskana, Sulejmana, Nerona, Bajazita i 

kako su se sve zvale te veličine? Ništa drugo do šaka praha kojem možda ni u grobu ne daju 

mira kletve i suze milijuna ljudi smrvljenih samo radi pohlepe za slavom i zemaljskim blagom 

tih toliko čuvenih osvajača ili opakih vladara. Što je ostalo od svih toliko razvikanih političkih 

demagoga širom svijeta? Bijedna uspomena da su nekada bili i da od svega njihova rada 

nikakve koristi. 

Veličina svetaca je u primjeru na zemlji i u zagovoru na nebu 

          Pogledajte s druge strane svetačke likove, koje nam Crkva stavlja pred oči. Pogledajte 

jednoga sv. Benedikta, jednoga sv. Dominika, jednoga sv. Franju Asiškog, jednoga sv. Igancija 

Loyolu, sv. Vinka Paulskoga, sv. Ivana Boska, sv. Franju Saleškoga, sv. Ivana Arškoga, sv. 

Tereziju Veliku, sv. Tereziju od Malog Isusa, sv. Francisku Chantal, sv. Klaru. Ali što da dalje 

nabrajam? 

Jer, kojega god bih vam još stavio pred oči, a ne znamo im svima ni broja, za svakoga bi se 

mogle ponoviti riječi Svetoga Pisma: “On je kao stablo zasađeno kraj vode, što teče: koje donosi 

rod svoj u svoje vrijeme. Kojemu lišće ne otpada: i što god radi, u svemu uspijeva!” 
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U čemu je taj rod, pitat ćete me, u čemu je veličina svetaca u povijesti čovječanstva? U primjeru 

na zemlji, u zagovoru na nebu! 

 

Sveci su duboko urezali brazde u životu čovječanstva 

         Primjer na zemlji! Malena stvar, zar ne? Da, ali samo za one, koji površno gledaju stvari. 

I korijen stabla, o kojemu govori Sveto Pismo, sakriven je pod zemljom. Za površnog 

promatrača, dakle, bez značenja i koristi. I donji dio stabla nije baš lijep, niti izgleda puno 

vrijedan. I, kad dođe zima, izgleda da je stablo umrlo. Ali, pogledajte sada u mjesecu svibnju 

kad se rascvate jabuka, kruška, trešnja, vinova loza. Kakav divan cvat! Pogledajte u jeseni kad 

se grane svijaju pod teretom slasnih  plodova. Samo budala će reći da je korijen i donji dio 

stabla bez koristi. To isto zapažamo i u životu svetaca kroz povijest čovječanstva. Svi odreda 

zakopani u svijetu, bilo u tišini samostanskih zidina, bilo inače. 

         Od svijeta većinom smatrani nerazboritima, ludima radi svoga bijednoga odijela, stana, 

hrane, bdijenja, bičevanja, posta. Ali povijest svete Crkve, a i objektivna svjetska povijest, 

svjedoči da nitko, pa ni najveći državnici svijeta, nisu tako duboko urezali brazde u životu 

čovječanstva i donijeli toliko koristi ljudskome društvu kao jedan sveti Franjo, Dominik, 

Ignacije, Benedikt, Vinko, Terezija i tako redom. Jer njihov naoko bijedan život bio je sjajan 

primjer i poticaj milijunima duša da prezru zemaljsko blago i bogatstvo, da prezru časti i slasti 

ovoga svijeta (a to je uvijek razlog sukobima u svijetu) i da, posvetivši se Bogu, rade na dobrobit 

bližnjih svojih, na dobrobit čitavog čovječanstva. 

Europu iz krize spašavaju svetački likovi 

          Tko je od svjetskih ljudi toliko koristio čovječanstvu koliko jedan sv. Franjo Asiški kad 

je na ljutu ranu svoga doba (lakomost za imetkom, uživanjem itd.) prilijepio ljuti i izvanredno 

spasonosni lijek svetoga siromaštva, čistoće i poslušnosti po redu koji je osnovao? Je li ikoji 

svjetovnjak učinio za dobrobit bijednika koliko jedan sv. Vinko Paulski, čiji duh i danas djeluje 

u nebrojenim bolnicama, sirotištima, na dobrobit čovječanstva, preko muške i ženske loze Reda, 

koji su osnovani po njegovu primjeru i poticaju? Je li ikoji svjetovnjak pedagog toliko koristio 

čovječanstvu kao, recimo, jedan sveti Ivan Bosko, koji je spasio i spašava i dandanas po svojim 

duhovnim sinovima na tisuće mladeži od propasti koju im sprema ulica i čini od njih 

najkorisnije članove ljudskoga društva? 

        Europa je već pred dva stoljeća počela zaboravljati u čemu je zapravo njezina veličina. I 

danas ima prilike ispaštati svoje pogrješke, omalovažavanje duhovne snage Crkve i njezine 

preporodne vrijednosti. I mi možemo sa sigurnošću reći, a ne samo nagađati, da je iz ove 

strahovite krize u koju je upala ne će spasiti nitko drugi, doli svetački likovi, što ih je Crkva 

kroz stoljeća izbacivala na pozornicu ljudske povijesti i još će ih dati. I što ih, draga katolička 

omladino, više bude, tim brže i uspješnije idemo k blagostanju, k sreći, smirenosti čovječanstva. 

Zagovor svetaca na nebu 

         Treba li dodati još i onu drugu stvar što smo je spomenuli na početku? Zagovor svetaca 

na nebu? Čovjek naših dana, koji ne vjeruje ni u što osim u ono što stavlja u usta i džep, prezirno 

će mahnuti rukom. Ali kršćanin ne! Jer, ako su raširene ruke jednoga Mojsija, okrenute prema 

nebu na molitvu, bile u stanju izvojevati pobjedu narodu izraelskom, što li neće biti u stanju 

učiniti ruke svetaca na nebu pred prijestoljem Boga Svemogućega? 

 I, što su drugo one nepregledne procesije našega sela k Majci Božjoj Bistričkoj, negoli 

živa vjera, koju potvrđuje iskustvo, živa, rekoh, vjera u moć zagovora Majke Božje, te najsvetije 
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predstavnice roda ljudskoga? Što li su drugo, negoli živa vjera u pomoć svetaca  koju potvrđuje 

iskustvo one vruće molitve i priprostog puka, a i mnogih učenih glava, kad se mole i zavjetuju 

da hodočaste sv. Antunu, sv. Barbari, sv. Florijanu, sv. Roku, sv. Ani, sv. Tereziji, sv. Josipu i 

nebrojenim drugim svetim mučenicima i ispovjednicima. 

Predaleko bi nas odvelo kad bismo htjeli osvijetliti sa svih strana ulogu svetaca u životu 

pojedinaca, u životu obitelji, u životu naroda, u životu čovječanstva. I zato je razumljiva 

bilješka, koju je neki sluga Božji zabilježio u svojoj knjižici: ‘Jedina moja želja na ovome 

svijetu jest – pod svaku cijenu postati svet!’ No za nas to nije samo želja, nego je i nalog Krista 

Spasitelja: ‘Budite, dakle, savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski.’ (Mt. 5,48) 

        (Ova propovijed nadbiskupa A. Stepinca objavljena je u “Nedjelji” br. 11, 23. svibnja 

1943. i u Glasniku Postulature “Sluga Božji Alojzije Stepinac”, br.2-3, 8.V.1996., str. 50-51, 

te u Glasilu Postulature Ivan Merz, br. 1-2, 1998, str.11-13) 

Bl. Alojzije Stepinac i bl. Ivan Merz zajedno na vitraju 

U župi Orehovica Međimurska prije pet godina na sam blagdan bl. Alojzija Stepinca 10. veljače 

2017. blagoslovljen je novi vitraj na kojem su prikazani zajedno blaženi Alojzije Stepinac  i bl. 

Ivan Merz. Blagoslov je imao župnik vlč. Damir Slamek koji je i naručio ovaj vitraj. Vitraj je 

izradio akademski umjetnik Robert Mijalić iz Rijeke. Po župnikovoj želji i ideji umjetnik je 

prikazao zajedno na istom vitraju dvojicu duhovnih velikana hrvatskog naroda koji su živjeli u 

isto vrijeme i dijelili istu sudbinu svoga naroda! Djelovali su u Zagrebu gdje su i sahranjeni. 

Njihova čvrsta vjera i ljubav prema Bogu, Crkvi i domovini i danas zrače iz njihovih grobova i 

šire se po cijeloj Hrvatskoj. Ovo je prvi vitraj u Hrvatskoj takve vrste koji prikazuje zajedno bl. 

Stepinca i bl. Merza. 

 

 

Zagreb, 17. veljače 2022.  

Predavanje o Marakoviću i Merzu u Hrv. Kat. Liječničkom društvu 

 
 P. Božidar Nagy, SJ, postulator za kanonizaciju Bl. I. Merza, održao je 16. veljače 2022. 

u 19 sati u Domu Hrvatskog katoličkog liječničkog društva (Praška 6/II) pred članovima 

Društva i prijateljima predavanje o katoličkom pokretu pod naslovom „Ljubomir Maraković – 

katolički laik koji je bl. Ivana Merza spasio za vječnost“. Predavanje je pratio i lijepi broj on-

line slušatelja. 

 Program u Domu HKLD-a je moderirala predsjednica zagrebačke podružnice prof. dr. 

Danica Galešić Ljubanović. Ovom prigodom je ukazala na 50-godišnji angažman dr. Božidara 

Nagya oko istraživanja i popularizacije života i rada bl. Ivana Merza kao i 30-godišnju 

povezanost HKLD-a s isusovcima, a ponaosob s onima u rezidenciji u Palmotićevoj, pa onda 

na svoj način i s bl. Ivanom Merzom. Valjalo se prisjetiti i tog kako su od brojnih predavanja 

koja je održao p. Nagy ostala zabilježena i ona 

„U susret beatifikaciji. Časni sluga Božji Ivan 

Merz” koja je održao u osječkoj podružnici 

HKLD-a 16. rujna 2002. i u požeškoj podružnici 

22. svibnja 2003. godine. Uz to, Nagy je objavio 

u Glasniku HKLD-a i članak „Duhovna 

dimenzija obiteljske ljubavi i utjecaj na dijete“ 

(2014/2). Predsjedničini izrazi dobrodošlice i 

iskrena zainteresiranost nazočne publike za teme 

Katoličkog pokreta bili su nagrađeni 

zanimljivim i nadasve kompetentnim predavanjem p. Božidara Nagya, kao i – valja spomenuti 
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– sličicama s moćima bl. Merza koje je svima podijelio u spomen na ovo prisno i edukativno 

druženje. 

 U uvodnom dijelu izlaganja dr. Nagy je iznio nekoliko crtica iz životopisa dr. Ljubomira 

Marakovića (1887.–1959.), hrvatskog književnika, književnog kritičara i katoličkog aktiviste, 

jednog od osnivača Hrvatskog katoličkog pokreta. Ivan Merz (1896.–1928.) je susreo 

Markovića u banjalučkoj gimnaziji gdje mu je ovaj predavao hrvatski, njemački i uvod u 

filozofiju. Tu je 17-godišnji Merz na indirektni poticaj Marakovića počeo pisati svoj Dnevnik 

(1914.–1922.). 

 U prvom dijelu izlaganja p. Nagy je naveo nekoliko Merčevih izjava o Marakoviću. 

Jedna od prvih je ona iz 1917. godine pri rastanku s liječnikom Šimom Cvitanovićem kojem 

Merz toplo preporučuje da posjeti Marakovića „kojemu tako puno duguje“. Kasnije ga 

spominje i kao onog po kojem je upoznao „milost katoličanstva“, te u jednoj anketi gdje piše 

da je on onaj katolik svjetovnjak koji ga je spasio za vječnost. Zatim je p. Nagy analizirao 

Marakovićev utjecaj na bl. Merza pod četiri vidika: 1. književni utjecaj na Merza koji se ogleda 

u poticaju na čitanje katoličkog tiska i knjiga, među kojima se ističe knjiga naslovljena 

„Umijeće moljenja“. Merz je upravo u toj građi pronašao životne istine. 2. Estetsko-umjetnički 

utjecaj se ogleda u potražnji za idealom združene istine, ljepote i dobrote u književnom djelu. 

3. Vjersko-moralni utjecaj kao najvažniji po Nagyu, je indirektan kroz čitanje katoličke 

literature. No, uključenje Merza u Katolički pokret svakako je zasluga Marakovića. 4. 

Hrvatsko-rodoljubni utjecaj se također ostvario kroz književna djela. Iako je Merčev materinji 

jezik bio njemački on svoj Dnevnik piše na hrvatskom jeziku. Nagy dodaje kako je još kao 

kadet u vojnoj akademiji, poslije mature, s 18 godina, išao posjetiti grob Zrinskog i Frankopana 

u Bečkom Novom Mjestu. 

 U drugom dijelu izlaganja p. Božidar je izložio korespondenciju Merza i Marakovića. 

Od 1914. do 1922. Maraković je Merzu poslao 44 dopisa, a Merz Marakoviću 108 dopisa (38 

vrlo dugih, 43 kraća i 26 dopisnica). Korespondencija je započela Merzovim dolaskom u vojnu 

akademiju, nastavila se dok je bio na bečkom sveučilištu, pa na talijanskom bojištu i konačno 

na studiju u Parizu. Iz Pariza je polovica svih Merzovih dopisa poslanih Marakoviću. Ovi se 

tiču pretežno francuskog katoličkog pokreta. Dojmljivo je pismo iz 1921. godine, na blagdan 

Imena Marijina Merz piše što bi u Hrvatskoj trebalo raditi za religiozni preporod hrvatskog 

naroda. Tu je predložio i osnivanje katoličke knjižnice za intelektualce. (Draženko Tomić) 

 
 

Zagreb-Špansko, 14. ožujka 2022. 

Apostolski nuncij nadbiskup Giorgio Lingua u župi bl. I. Merza 

 
 U nedjelju 13. ožujka 2022.,  u župi bl. Ivana Merza u Zagrebu-Špansko, a u povodu 

proslave devete godišnjice pontifikata pape Franje, koji je izabran upravo na taj dan 13. 3. 2013. 

za Petrova nasljednika, apostolski nuncij u RH nadbiskup Giorgio Lingua predvodio je svečano 

misno slavlje.  Koncelebrirali su dekan Kustošijanskog dekanata preč. Ljube Vukovića, 

upravitelja župe bl. I. Merza vlč. Marko Čolak i dr. Josip Beljan. 
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 Ne početku svete mise župnik Marko Čolak je pozdravio 

sve prisutne rekavši: „Dijeleći radost s čitavom župnom 

zajednicom blaženog Ivana Merza u Španskom, od srca Vas 

pozdravljam u zahvalnosti Bogu i Svetom Ocu Franji što je 

upravo Vas poslao u našu domovinu Hrvatsku da kao 

apostolski nuncij budete poveznica našeg naroda s Petrom 

naših dana, za kojeg posebno danas molimo i obilježavamo 

9 godina pontifikata Svetog Oca. Dolazite u župu koja 

nema svoju crkvu, kako je rekao biskup Ivan Šaško kao da 

je na ovom mjestu crkva maknula svoje zidove da pokaže 

svoju unutarnju ljepotu, a to je ova živa Crkva koja se danas 

ovdje okupila.  Zahvalni smo Vam i izrazito počašćeni što ćete predvoditi i uzveličati ovo naše 

euharistijsko slavlje, u kojem želimo zajedno s Vama zahvaliti Gospodinu za Svetog Oca Papu 

Franju i za sve milosti koje u ovoj župi primamo. Za posredovanje svih tih milosti zahvalni smo 

ponajprije našem zaštitniku župe, bl. Ivanu Merzu.“ 

 U svojoj homiliji nuncij Lingua se osvruo na današnje evanđelje koje govori o Isusovom 

preobraženju na gori Tabor te je istaknuo: „Zanimljiv je ovo spoj, svijetao oblak koji stvara 

sjenu. Ukratko, sve je Svjetlo! Svijetao je čak i oblak koji obavija i štiti apostole od pretjerane 

svjetlosti koju nisu mogli podnijeti. Nema tame. Zašto? Jer smo mi u Bogu i „Bog je svjetlost i 

tame u njemu nema  nikakve“ kako piše sv.Ivan u svojoj prvoj poslanici. U Bogu svjetlo 

pobjeđuje tamu, što ujedno označava pobjedu istine nad laži.“ 

 Svoju homiliju završio je riječima koje je papa Franjo uputio mladima na hodošašču u 

Rimu: „Samo hrabro, idite naprijed, stvarajte buku. 

Gdje su mladi treba biti buke. Idite naprijed! U 

životu će uvijek biti ljudi koji će vam savjetovati da 

zakočite, da se zaustavite na vašem putu. Molim vas, 

idite protiv struje. Budite hrabri, budite hrabre! Idite 

protiv struje ove civilizacije koja nam toliko zla 

nanosi. Jeste li shvatili? Idite protiv struje, a to znači 

stvarati buku, ići naprijed, ali s vrijednostima 

ljepote, dobrote i istine. Stvarajte buku, kao što ju je 

stvarao Ivan Merz koji još i danas nastavlja govoriti 

o sebi i pokreće brojne mlade da zajedno s Papom hodaju kako bi bili svjetlo svijeta.“ 

Ovogodišnjoj proslavi u župi bl. Ivana Merza 9. obljetnice izbora Pape Franje za Petrova 

nasljednika, a koja se naziva i Papin dan, pridonijeli su svojim angažiranjem  i članovi 

Križarske organizacije. 

 

 

Zagreb, 30. ožujka 2022. 

Raspisan literarni natječaj „Blaženi Ivan Merz“ 

 
 Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti iz Zagreba raspisala je literarni 

natječaj „Blaženi Ivan Merz” s temom „Cijelo je kršćanstvo sazdano na žrtvi. Tko ne zna što je 

žrtva, ne može razumjeti kršćanstvo“. 

http://ivanmerz.hr/wp-content/uploads/2022/03/nuncij-djeca.jpg
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Nagrada „Blaženi Ivan Merz“ dodjeljuje se najboljem literarnom radu nadahnutu Blaženikovim 

promišljanjima. Prva je nagrada novčani iznos od tisuću kuna, a druga i treća nagrada su knjige. 

Literarne radove treba poslati na e-mail adresu Nadbiskupske klasične gimnazije 

ured.nkg.zagreb@gmail.com s naznakom: Literarni natječaj „Blaženi Ivan Merz“ do 28. travnja 

2022. 

 Radovi ne smiju biti duži od dvije kartice teksta 

(kartica: 1.800 znakova s prazninama, prored 1,5, 

veličina slova 12). Tekst treba biti potpisan imenom i 

prezimenom te razredom učenika, a na drugoj stranici 

trebaju biti sljedeći podaci: ime i prezime učenika, 

točan naziv škole te ime i prezime mentora. Rezultati će 

biti objavljeni na spomendan bl. Ivana Merza 10. 

svibnja. 

Inače, profesori Nadbiskupske klasične gimnazije s 

pravom javnosti u Zagrebu pokrenuli su literarni natječaj „Blaženi Ivan Merz“ 2004. u spomen 

na svoga kolegu Ivana Merza, profesora njemačkog i francuskoga jezika. 

 
Zagreb, 11. travnja 2022. 

Bl. Ivan Merz ponovno na izložbi o hrvatskim svecima 

 
 Izložba „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu“ splitske slikarice i kiparice Karin 

Grenc  otvorena je u srijedu 6. travnja 2022. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. 

Blaženi Ivan Merz je i na ovoj izložbi ponovno zastupljen a izrađen je posebnom tehnikom na 

drvenoj daski kao i većina izloženih likova. O 

bogatom hodu izložbe po Hrvatskoj govorio je 

rektor Nacionalnog svetišta sv. Josipa u Karlovcu 

Antun Sente ml. Istaknuo je da je, unatoč korona 

okolnostima, ta izložba tijekom godine bila 

postavljena u sedam hrvatskih sredina. Povjesničar 

umjetnosti Stanko Špoljarić približio je 

okupljenima osebujan autoričin slikarski i kiparski 

izričaj. Izložbu je otvorio rektor Hrvatskoga 

katoličkog sveučilišta Željko Tanjić rekavši da je 

radostan što se u akademskim prostorima ustanove koju vodi otvara baš likovna izložba. Jer su, 

istaknuo je, u obilju javnih sadržaja koji se ostvaruju na HKS-u, izložbe ipak najrjeđe. S 

obzirom na tematiku – susret s umjetninama Karin Grenc –  rektor Tanjić je nazvao malom 

duhovnom obnovom. 

 Sadržaje otvorenja izložbe moderirala je predsjednica Udruge za promicanje znamenitih 

Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“ Tanja Baran, govoreći o 13-godišnjem putu izložbe po 

Hrvatskoj sa željom boljeg poznavanja i štovanja hrvatskih svetaca i blaženika te o daljnjim 

planovima. I dok ta izložba, zahvaljujući Nacionalnom svetištu sv. Josipa i rektoru Antunu 

Senteu putuje po Hrvatskoj, priprema se nova izložba hrvatskih duhovnih velikana. Novi 

izložbeni projekt „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu“ akademske slikarice Iris Mihatov 

Miočić iz Zadra bit će otvoren na početku 14. Dana hrvatskih svetaca i blaženika 26. svibnja 

2022. u Križevcima. 

 

 

Zagreb, 11. travnja 2022. 

Dr. Petar Bilobrk obranio doktorsku disertaciju 

http://ivanmerz.hr/zagreb-hks-bl-ivan-merz-ponovno-na-izlozbi-o-hrvatskim-svecima/
http://ivanmerz.hr/zagreb-hks-bl-ivan-merz-ponovno-na-izlozbi-o-hrvatskim-svecima/


876 
 

 

 Javna obrana doktorskoga rada Petra Bilobrka održana je u četvrtak, 7. travnja 2022. u 

dvorani Velike vijećnice Fakulteta hrvatskih studija u Zagrebu.  Naslov rada jest “Kulturni 

vidici razvoja Hrvatskoga katoličkog pokreta od 1900. do 

1913.”, a izrađen je pod vodstvom mentora izv. prof. dr. sc. 

Vladimira Lončarevića u okviru poslijediplomskoga 

doktorskoga studija kroatologije. Povjerenstvo za obranu 

doktorskoga rada bilo je u sastavu: prof. dr. sc. Stipan Tadić, 

predsjednik, prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, član, dr. sc. Vine 

Mihaljević, znanstveni savjetnik u trajnome zvanju, član. Uz 

obitelj doktoranda i mentora izv. prof. dr. sc. Vladimira 

Lončarevića  obrani disertacije nazočili su prijatelji i kolege, 

među kojima je i prof. dr. sc. Božidar Nagy, postulator kauze 

bl. Ivana Merza. Petar Bilobrk obranio je doktorsku disertaciju 

ocjenom summa cum laude. 

Prvi dio istraživanja odnosi se na duhovni i kulturni kontekst na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće. 

Na temelju dostupnih sadržaja kritički se ispituju i analiziraju povijesne okolnosti na 

kulturološkom planu s posebnim osvrtom na utjecaje liberalizma koji je prodirao u hrvatske 

zemlje, a najizrazitije se očitovao upravo u književnosti i kulturi. Predstavlja se kulturno ozračje 

među katolicima i prioriteti kulturnoga djelovanja. Nakon provedenog istraživanja jasno se 

može reći da je to, s jedne strane, bila borba protiv liberalizma u kulturi, a, s druge strane, 

program stvaranja katoličke kulture u cilju rekristijanizacije javnoga života. 

 U drugom dijelu istraživanja prikazuje se povijesno-kulturni kontekst kao i glavne 

odlike i ciljevi kulturnog djelovanja hrvatske 

katoličke inteligencije kroz manifestacije i 

organizacije, počevši od Posvete hrvatske 

omladine Srcu Isusovu i Prvoga hrvatskog 

katoličkog sastanka u Zagrebu 1900. Na to se 

navezuje programski osmišljen kulturni rad u 

sklopu Hrvatskoga katoličkoga pokreta 

(HKP), čiji je idejni začetnik na našim 

područjima krčki biskup Antun Mahnić, čime 

kulturni rad postaje jasnije idejno usmjeren i 

programski organiziran. On je već osnutkom Staroslavenske akademije iskazao svoje kulturne 

pretenzije, a potom poticajima organiziranja katoličke mladeži pa će se obraditi I. đački 

katolički sastanak na Trsatu 1906, osnutak i djelovanje Hrvatskog katoličkog akademskog 

društva Domagoj, hrvatsko-slovenski katolički sastanak u Zagrebu 1907, kulturno djelovanje 

zborova duhovne mladeži i studentskih katoličkih društava, Hrvatskoga katoličkog đačkog 

saveza, Pijeva i Leonova društva, Hrvatskog katoličkog kasina, Hrvatskoga katoličkog 

seniorata i Hrvatskoga katoličkog narodnog saveza, kulturni doprinosi Drugoga hrvatskog 

(hrvatsko-slovenski) katoličkog sastanka u Ljubljani i osnutak Kola hrvatskih književnika te 

djelovanje Hrvatskoga književnog društva Sv. Jeronima u tim godinama. Kontekstualno se 

interpretira kulturno djelovanje istaknutih osoba u sklopu tih manifestacija i organizacija. 

U trećem dijelu istraživanja kritičkom metodom pristupilo se analiziranju i kontekstualizaciji 

kulturne periodike ili periodike koja je imala izrazite kulturne značajke i sadržaje: Hrvatske 

Straže i Luči te Hrvatstva, Jutro, Dana, Riječkih novina. Tu se prikazuje njihova kulturološka 

uloga i važnost, s posebnim naglaskom na važnost u kontekstu cjelovite hrvatske kulture. 

Kontekstualno se interpretira kulturno djelovanje istaknutih osoba u pojedinim glasilima. 

http://ivanmerz.hr/wp-content/uploads/2022/04/BILOBRK-3.jpg


877 
 

U četvrtom dijelu analitičkom obradom i kontekstualizacijom istražuju se kulturološki 

doprinosi organiziranog djelovanja katoličke inteligencije u kontekstu razvoja cjelovite 

hrvatske kulture. 

 Važan dio ove disertacije su i prilozi u kojima doktorand donosi izvode iz pravila 

društava koja su djelovala u okviru Hrvatskoga katoličkog pokreta. Njihova važnost je i u tome 

što na jednome mjestu do sada nisu bila dostupna zainteresiranoj javnosti, a neki od njih se 

mogu pronaći samo u tjednicima koji su ih objavili prilikom osnivanja društava. 

Rezultati do kojih se došlo ovim istraživanje su spoznaja o značaju i ulozi Hrvatskoga 

katoličkog pokreta od 1900. do 1913. godine u kulturnim gibanjima u hrvatskim zemljama toga 

vremena. Također, intencija je da ova disertacija pridonese i boljem razumijevanju kulturno-

programskoga karaktera i značenja HKP-a u cijelosti, s obzirom na to da su naglasci 

dosadašnjih istraživanja bili politički odnosno parcijalno socijalni ili književni, a izostala je 

sintetska interpretacija, posebice s obzirom na kulturu kao posebno i, uz socijalni rad, 

najkonzistentnije područje djelovanja HKP-a. 

 Doktorska disertacija Petra Bilobrka „Kulturni vidici razvoja Hrvatskoga katoličkog 

pokreta od 1900. do 1913.“ s interdisciplinarnog zrenika humanističko-društvenih znanosti, 

kroatologije i povijesti poglavito, rasvjetljuje jedno važno razdoblje hrvatske povijesti 

početkom XX. st. koje je do sada u hrvatskoj  povijesti, unatoč mnogim vrijednim, ali 

fragmentarnim radovima o toj tematici, bilo nedostatno rasvijetljeno. 

 

 Petar Bilobrk, rođen je u Splitu 1978. godine, po zvanju je magistar religiologije i stručni 

prvostupnik teologije. Od studenoga 2021. obavlja poslove urednika i novinara u tiskanim 

i online medijima i medijskim projektima Sveučilišta u 

Zagrebu; imenovan je također zamjenikom glavne 

urednice Hrvatskih sveučilišnih novina Universitas. Na 

Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u 

Zagrebu završio je stručni studij teologije, gdje je 

diplomirao i stekao akademski naziv stručnog 

prvostupnika teologije – teolog (bacc. theol.). 

Sveučilišni diplomski studij Religijskih znanosti je 

upisao na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, 

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (danas Fakultet 

filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu) na kojemu je stekao akademski naziv 

magistar religiologije (mag. relig.). Tijekom medijskoga djelovanja na Radiju Marija bio je 

zaposlen na radnom mjestu zamjenik glavnog urednika i voditelj te je uredio i ostvario više od 

700 emisija. 

 Na Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 2018. u zvanju asistenta izvodi 

nastavu u raznim kolegijima. Od akademske godine 2020./2021. u svojstvu vanjskog suradnika 

– asistenta na Hrvatskom katoličkom sveučilištu izvodi nastavu izbornog kolegija i 

seminara Dr. Ivan Merz – odabrane teme. 

Sudjelovao je na raznim znanstvenim skupovima svojim predavanjima, a posebno treba 

spomenuti njegovo sudjelovanje na znanstvenom skupu „Hrvatska književnost kršćanskoga 

nadahnuća – u razdoblju komunizma“ održan 22. listopada 2016. u organizaciji Hrvatskih 

studija Sveučilišta u Zagrebu, Glasa Koncila i Udruge za promicanje znamenitih Križevčana 

„Dr. Stjepan Kranjčić”. Od  listopada 2020. sudjeluje na internom fakultetskom projektu Tihi 

pregaoci: redovnički prinosi hrvatskoj i europskoj kulturi. 
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Zagreb, 19. travnja 2022. 

Biskup Šaško predvodio Vazmeno bdjenje u Župi bl. Ivana Merza u 

Zagrebu 
 

 Župljani Župe bl. Ivana Merza Zagreb-Špansko okupili su se u svetoj noći Velike subote 

16. travnja, na križanju Zagrebačke ulice i Zagrebačke avenije na proslavu Vazmenog bdjenja. 

Liturgijsko slavlje predvodio je zagrebački pomoćni biskup mons. Ivan Šaško, a koncelebrirali 

su prof. dr. fra Ante Crnčević, upravitelj župe vlč. Marko Čolak i dr. Josip Beljan. 

Vazmeno bdjenje počinje Službom svjetla kojom se 

Kristovo svjetlo, uskrsna svijeće unosi u crkvu. No, 

Župa bl. Ivana Merze nema crkvu i svoja misna slavlja 

održava na otvorenom. 

 Biskup Šaško stoga je u homiliji istaknuo: 

„Među obrednim naputcima za današnje odredbe nalazi 

se i rečenica koja govori o unošenju vazmene svijeće u 

crkvu. Kaže se: Zatim svi uđu u crkvu. Kod crkvenih 

vrata [nositelj svijeće] stane i zapjeva: Svjetlo 

Kristovo! Čini se da se ta naznaka ovdje ne može ostvariti, a mi ju ipak živimo. Večeras ovdje 

svjedočimo da je ovo slavlje takvo da je cijeli svijet, cijeli svemir prostor proslave života u 

Kristovu uskrsnuću. I tamo gdje postoje zidovi c–rkava, kao da ih nema; otvara se novi prostor 

koji ponovno živimo u susretu s kozmičkim znakovima: proljeća, punoga mjeseca, prvoga dana 

u tjednu, a tjedan je biblijska mjerna jedinica vremena. Večerašnje je slavlje slavlje Početka u 

kojemu je mnoštvo početaka i novosti, o čemu je progovorila i Božja riječ, od Stvaranja do 

vječnosti“. 

Nakon Službe svjetla uslijedila je Služba riječi i Krsna služba u kojoj su okupljeni vjernici 

obnovili svoja krsna obećanja. 

 Uvijek, a osobito u Vazmenoj noći nameće se pitanje života i smrti o čemu je biskup 

govorio u homiliji: „Ne počinje li ozbiljnost našega življenja određenim pitanjima, do onoga 

zadnjeg, do pitanja o životu i smrti? Uskrs se može zamotati u šarenilo boja, površne čestitke, 

ali i dalje pita, ne ostavlja ravnodušnim. I dobro je 

vidjeti gdje ljudi traže odgovore; gdje mi tražimo 

odgovore. Na sve je drugo lakše odgovoriti, ako 

znamo odgovor na pitanje zašto živimo i zašto 

umiremo. I kad god netko nudi neke nove pristupe, 

svoje istine, dobro je čuti što kaže o životu i o smrti, 

bez uzmicanja i polovičnosti; bez cinizma i 

bahatosti. Danas je Kristova Pasha, njegov i naš 

Vazam, a ta naša riječ: ‘vazam’ dolazi od riječi (grč. 

phase) koja znači prjelazak. Danas smo dionici 

Prjelaska iz zemaljskoga u nebesko, iz ljudskoga u božansko. Ljudi u blistavoj odjeći nam 

govore: Nemojte tražiti život tamo gdje života nema; tako ostajete u tuzi i nejasnoćama. Daruju 

nam predivno Isusovo ime: Živi. On nije tek jedan među živućima; On je punina življenja“. 

Biskup je slikovito objasnio što znači zajednica i Crkva riječima : „Braćo i sestre, ovo bdjenje 

koje slavimo upućuje nas na predivnu činjenicu da žene traže mrtvo Isusovo tijelo, ali nalaze 

živo tijelo zajednice vjernika. Vjeru u Krista prihvaćamo osobno, ali ju se ne može živjeti u 

samoći. Ona vodi u Crkvu; ona se živi u Crkvi. Niti Božju riječ ne možemo razumjeti sami, 

nego unutar zajednice vjere. Kršćanstvo je ponekad predstavljeno ili ga netko želi živjeti kao 

ispunjavanje nekih svojih potreba, kao da je Crkva suvišna. Istina je da Bog poziva i dira srca 

ljudi na bezbroj načina, ali ono što znamo o Isusu, što nam je objavljeno, ono što vjerujemo, 
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živi u Crkvi, u nama kao zajednici. Nitko sâm ne posjeduje tu cjelinu. To zorno vidimo u srcu 

Evanđelja i u obredima koji nam govore, kojih smo dionici na Uskrs“. 

 Homiliju je zaključio riječima vjere i ljubavi rekavši: „ Bez vjere dolazimo do groba na 

kojemu vidimo završetak. Kada nam se čini da je sve izgubljeno, da nema više nade, baš tada 

u vjeri sve započinje, na drukčiji način. I u nama je ta novost započela našim krštenjem na 

rukama roditelja i kumova ili u pratnji ljudi koji vjeruju i koji nas vole toliko da zemlja tu ljubav 

ne može obuhvatiti, do naše pripadnosti vječnosti. I mi smo dio života koji nas nadilazi; pozvani 

smo u život da bismo činili djela koja neće umrijeti, a to su djela ljubavi. Na Uskrs svjedočimo 

da ni jedna gesta, riječ, pogled ljubavi neće biti izgubljeni. I mi to naviještamo kao Radosnu 

vijest; pripovijedamo kao svoje iskustvo, dok gledamo proljetni rast i bujanje, zahvalni 

Gospodinu za njegovu Riječ koja govori da Uskrsli nije na mjestima umiranja. Bog je pred nas 

stavio prazninu groba, da otkrijemo puninu srca! Tamo je Kristovo proljeće!“ 

Nakon završetka liturgije uslijedio je blagoslov hrane. Na kraju slavlja biskup Šaško je 

vjernicima čestitao Uskrs i udijelio Božji blagoslov. 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, 2. svibnja 2022. 

Prijenos tijela bl. Ivana Merza iz bazilike u dvoranu-crkvu 
 

Započeli su veliki radovi na sanaciji i popravku Bazilike 

Srca Isusova u Zagrebu koja je bila teško stradala u potresu 

22. ožujka  2020. Budući da cijelu Baziliku treba iznutra 

obnoviti bilo je potrebno zbog radova premjestiti i grob bl. 

Ivana Merza.  To je učinjeno u subotu 30. travnja 2022. kada 

je izvršen prijenos njegova tijela iz Bazilike u dvorišnu 

zgradu čija dvorana služi i kao crkva. Lijes s njegovim 

tijelom stavljen je ispod oltara na kojemu se inače služe 

svakodnevne sv. mise. Tu će ostati sve dok se Bazilika potpuno ne popravi kada će biti vraćen 

u obnovljenu grobnicu u Bazilici. U nastavku donosimo fotografije s obreda prijenosa tijela bl. 

Ivana Merza. 

 

 

4. svibnja 2022. 

E-devetnica bl. Ivanu Merzu 

 
 Župa bl. Ivana Merza iz Španskog u Zagrebu i Križarska organizaciju priređuju e-

devetnicu bl. Ivanu Merzu uoči njegova blagdana. Svakog dana od 1. do 10. svibnja putem 

WhatsApp aplikacije na pametnom telefonu svi prijavljeni će se upoznavati s ljubavi bl. Ivana 

Merza prema Djevici Mariji i primat će njegove molitvene poticaje. 

Želja organizatora je služiti se suvremenim načinima komunikacije za otkrivanje Istine i širiti 

štovanje apostola hrvatske katoličke mladeži bl. Ivana Merza, upoznavati ga i „zajedno s njime 
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hoditi na putu k Suncu, a napose se bez obzira na geografsku udaljenost ujedinjavati u 

zajedničkim nakanama“. 

 Na e-devetnicu se može prijaviti putem pametnog telefona i aplikacije WhatsApp: 

1. U imenik pametnog telefona među kontakte spremiti broj +385 91 533 2119 

2. Putem aplikacije WhatsApp na spremljeni broj poslati poruku sadržaja „BL. IVAN MERZ“ 

3. Od 1. svibnja putem pametnog telefona krenut će upoznavanje bl. Ivana u čistoći ljubavi i 

stizati molitveni poticaji devetnice. 

 

 

Filipini, 6. svibnja 2022. 

Pripreme za proslavu blagdana bl. Ivana Merza 

Ovogodišnja priprema za blagdan bl. Ivana na Filipinima je veoma 

bogata. Evo što nam o tome javlja vicepostulator prof. Dave dela Cruz: 

„Uveliko se pripremamo za blagdan Ivana Merza 2022. Pripremamo 

veliko slavlje, posebno jer slavimo 125. godišnjicu njegova krštenja i 

zatvaranje jubileja ‘500 godina kršćanstva na Filipinima’. Naručili smo 

sliku Gospe iz Marije Bistrice koja će biti blagoslovljena uoči blagdana 

blaženog Ivana. Molimo, molite za nas i molimo Vas da nam izdaleka 

blagoslovite našu sliku Majke Hrvata.“ 

Glavne točke programa pripreme jesu ove: 

 besplatna online devetnica za obitelji (od 1. do 9. svibnja) 

 tradicionalan blagdan otkrivanja svetog Križa – sveta misa (3. svibnja) 

 prikazivanje svetog Križa iz Jeruzalema – sveta misa (7. svibnja) 

 trodnevnica u čast Ivana Merza (od 7. do 9. svibnja) 

 svečanost blagdana Ivana Merza (10. svibnja) 

Posebno zanimljiv prilog ovogodišnjoj proslavi Blaženikova blagdana jest izrada novih kipova 

bl. Ivana. 

 

 

Zagreb–Špansko, 9. svibnja 2022. 

Proslava blagdana zaštitnika župe bl. Ivana Merza 

 
 U Župi bl. Ivana Merza u Zagrebu – Špansko u nedjelju, 8. svibnja svečano je 

proslavljen blagdan župe. Sv. Misu  u 10,00 sati na otvorenome, na župnom zemljištu predvodio 

je vlč.dr.sc.Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta u koncelebraciji s 

upraviteljem župe vlč. Markom Čolak, pater.Božidarom Nagy, postulatorom kauze Ivana 

Merza i dr.Josipom Beljanom.  

 Vlč.Željko Tanjić podsjetio je na početku mise da danas slavimo Majčin dan, zemaljski 

rođendan bl.Alojzia Stepinca, i da ova župna zajednica slavi svog nebeskog zaštitnika danas na 

nedjelju Dobrog pastira. U svojoj homiliji je istaknuo: “Uistinu, u toj slici i stvarnosti Dobrog 

pastira otkrivamo onu silu i snagu koja sve ove različitosti stvarnosti povezuje u jedno, daje im 
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smisao, tvori im izvor, pokazuje put i daruje im cilj,“ te je dodao: „Krist je onaj koji nas nosi 

na svojim ramenima. Današnji dan poziv je svima 

nama da nasljedujemo Isusa dobrog pastira i da 

budemo poput njega onako kako su to bili bl.Alojzije 

Stepinac i bl.Ivan Merz.“ Za kraj vlč.Tanjić poručuje: 

“Danas dok slavimo ovo slavlje molimo zagovor 

blaženog Ivana Merza posebno za dar slušanja, 

poslušnosti, predanja i apostolata posjedujmo u sebi 

duboku vjeru Krist dobri pastir nosi nas na svojim 

ramenima. Neće nas nikad ostaviti i on nas vodi u 

život vječni.“ 

 Posebnost ovogodišnje proslave bila je trodnevna duhovna priprava za blagdan župe 

koju je vodio vlč.dr.sc. Odilon-Gbenoukpo Singbo svećenik iz Afrike iz Benina koji je ovdje 

završio studij teologije i na službi je u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Na savršenom hrvatskom 

jeziku oduševio je sve nazočne svojim krasnim propovijedima i svojim nastupom. 

 Pri završetku sv. Mise svećenstvo, župljani i hodočasnici okupili su se oko kipa bl. Ivana 

Merza, izmolili litanije i potom posebnu molitvu  za izgradnju crkve po zagovoru Blaženika. 

Na tu nakanu župljani i inače mole pri završetku svake sv. Mise.  Svete mise su animirali zbor 

mladih i župni mješoviti zbor. 

 

 

Pariz, 9. svibnja 2022. 

Hrvatska katolička misija u Parizu proslavila svoga zaštitnika bl. I. Merz 
 

 Svečanom svetom misom u crkvi Saint Germain de Charonne u Parizu, Hrvatska 

katolička misija u tom gradu proslavila je 8. svibnja 2022. g. svoga nebeskog zaštitnika bl. 

Ivana Merza. U koncelebraciji s voditeljem misije vlč. Stjepanom Lončarom, svetu misu je 

služio vlč. Luka Poljak, koji je u prigodnoj 

propovijedi približio uzor života bl. Ivana Merza, 

s osobitim naglaskom na vršenje laičkog 

apostolata te vrijednost i nužnost laičkog 

angažmana u poslanju Crkve. Svojim 

sudjelovanjem na sv. misi proslavu su uveličali 

članovi KUD-a “Mihovljan” iz istoimenog 

mjesta u Međimurju, a nakon svete mise i 

izvedbom nekoliko tradicionalnih pjesama, te svirkom na autohtonom međimurskom 

instrumentu – cimbalu. 

 Vicepostulator bl. Ivana Merza za Francusku, prof. Ivanka Jardin poklonila je sličice 

Ivana Merza svim sudionicima slavlja. Također je obavijestila o proslavi Blaženikova blagdana 

i mjesnog francuskog te je i njemu predala sličice i informativni materijal o bl. Merzu.  Nakon 

svete mise, pariška zajednica Hrvata je domjenkom dobrodošlice počastila svoje goste i u 

radosnoj atmosferi dovršila proslavu svog nebeskog zaštitnika.  

 KUD “Mihovljan” prethodnog je dana održalo koncert u samostanu sv. Franje u povodu 

30. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa Hrvatske i Francuske. Na početku koncerta, 

okupljene je u ime franjevačke zajednice samostana sv. Franje pozdravio fra Vlatko Marić 

OFM, te gđa Senka Burić opunomoćena predstavnica Veleposlanstva Republike Hrvatske u 
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Parizu. Društvo se predstavilo izvedbama međimurskih narodnih plesova, svirkom na cimbalu 

te nadaleko poznatom međimurskom ‘popevkom’ koju su izveli mladi glazbenici i pjevači Lea 

Šprajc te Dominik Padarić. Na kraju koncerta, predsjednik društva g. Predrag Kočila pozdravio 

je sve okupljene te uručio prigodne darove u ime Međimurske županije i Grada Čakovca. 

 

 

Osijek, 10. svibnja 2022. 

Za blagdan bl. I. Merza 2022. uglazbljena pjesma „Božji šapat“ Domagoja 

Jakumetovića 

 
 Veliki štovatelj bl. Ivana Merza Domagoj Jakumetović koji je sa svojim bratom 

Krešimirom Jakumetovićem objavio knjigu „Apostol Kristov“ posvećenu bl. Ivanu, još 2010. 

napisao je pjesmu posvećenu bl. Merzu pod naslovom „Božji šapat.“ Ove godine kao doprinos 

proslavi blagdanu bl. I. Merza ta je pjesma uglazbljena. Ovdje najprije donosimo svjedočanstvo 

Domagoja Jakumetovića o nadahnuću za pisanje pjesme „Božji šapat“ a potom se pjesma može 

i čuti. Glazbu za pjesmu je napisala Tamara Perc.  

 „Čitajući knjižicu „Ljubav i čistoća“ koju je priredio pater Božidar Nagy dolazim do 

neprocjenjivih spoznaja za moj život. U potpunosti sam se pronašao u Blaženikovim mislima i 

razmišljanjima. Inače sam rodom iz Vukovara te sam se tijekom ratnih zbivanja 1991 godine 

kao desetogodišnjak uspio probiti iz Vukovara kroz kukuruze. 

Od tada sam počeo moliti devetnicu utječući se u Blaženikov zagovor te pisati pjesme njemu u 

čast kao mali znak moje zahvalnosti što mi je Gospodin preko njegovih misli na jedan tih i 

jednostavan način progovorio. 

 A posebno mi je progovorio kroz njegove 

spoznaje koje je doživio tijekom rata uslijed kojega je 

proživio sve patnje na fronti u Italiji od 1916. do 1918. 

godine gledajući svakodnevno smrti u oči a nakon kojih 

potpuno mijenja svoj pogled na život. 

Pjesmu BOŽJI ŠAPAT napisao sam 2010. godine 

prigodom obljetnice njegova zemaljskoga rođendana 

koja se obilježava 16. prosinca. 

Mnogi će se možda pitati zašto pjesma nosi naziv BOŽJI 

ŠAPAT te zašto se u pjesmi spominju PROPLANCI 

BIJELI. 

Odgovor je vrlo jednostavan: upravo zato jer je Ivan kao vojnik bio na ratištu u snježnim 

talijanskim Alpama. No, potrebno je reći da je prije nego li je poslan na ratište Ivan završio 

skijaški tečaj te je bio osposobljen za vođu po bregovima. 

 Njegova zadaća bila je voditi čete momaka na položaje na fronti i to preko visokih 

snježnih planinskih vrhunaca. A obzirom da su brda i uvale bili pokriveni dubokim snijegom 

Ivan je morao izabirati prikladne putove kako bi svoje čete zaštitio od prijetećih snježnih lavina. 

Stoga je Ivan i dobio naziv Borac s bijelih planina, te se upravo iz toga razloga u pjesmi 

spominju PROPLANCI BIJELI koje je Ivan posvetio svojom prisutnošću te oni „pjesničkim 

izričajem“ možemo reći „ŠAPĆU O NJEMU – o Kristovu hrabrom vitezu“. 

A taj ŠAPAT se sa stih proplanaka još i danas širi po Hrvatskoj i  po cijelomu svijetu i govori 

nam o Ivanovoj svetosti. Te stoga pjesma nosi naziv BOŽJI ŠAPAT. 

Boraveći na fronti Ivan je često navraćao u crkvu u Bolzanu gdje je sudjelovao na sv. Misi  te 

došao do spoznaje istinitog i pravog života koji se nalazi u maloj bijeloj hostijici. 

I upravo razmatrajući sve to što je naš Blaženik prošao boraveći na ratištu na viskom bijelim 

vrhuncima dobio sam nadahnuće za pisanje ovih stihova. 
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 Oduševilo me je to što je Ivan upravo smisao svoje patnje i trpljenja u ratnim strahotama 

pronašao u Isusu Kristu i katoličkoj vjeri kojoj je posvetio cijeli svoj život. 

Također, jako su me se dojmile misli blaženoga Ivana o Mariji, Majci Božjoj. O Mariji je 

napisao sve ono što samo čista duša i srce mogu izreći. I zato sam napisao u svojim stihovima 

da Ivan u Majčino krilo stavlja sve naše molitve jer samo Majka Kristova će ih znati na najbolji 

i najsigurniji način predati svome Sinu. 

Ovu pjesmu napisao sam sa željom kako bi ista Hrvatskome puku još više približila Ivanovu 

svetost a i iz razloga da mi Hrvati ne zaboravimo da imamo tako moćnog i velikog zagovornika 

kod Boga i da mu se stoga trebamo utjecati u zagovor i pomoć jer velika je to milost koja nam 

je poslana s neba.“ 

 

 

Rajlovci – Sarajevo, 11. svibnja 2022. 

Proslavljen zaštitnik vojne kapelice bl. Ivana Merza 

 
 Blagdan bl. Ivana Merza, čije ime nosi katolička vojna kapelica svečano je proslavljen 

10. svibnja u vojarni Rajlovac nadomak Sarajeva. Euharistijsko slavlje tom prigodom, uz 

koncelebraciju devet svećenika i sudjelovanjem pripadnika Oružanih snaga BiH predslavio je 

isusovac p. Ante Topić, župnik župe Sv. Ignacija na Grbavici i vicepostulator cause Č. Sl. 

Božjeg Petra Barbarića. 

U propovijedi p. Topić je istaknuo na osnovu evanđeoskog izvještaja kako moramo postati 

svjetlost. – Ali što znači, biti svjetlost? Ili još točnije: Imati svijetlu egzistenciju? Biti svijetlost 

znači tri stvari: znači prihvatiti Boga, prihvatiti sebe i prihvatiti druge. Pogledajmo redom te 

elemente svjetlosti. 

 Prihvatiti Boga: znači vjerovati da živimo u 

njegovu svijetu, da je on prisutan uvijek i svugdje, 

da je svijetom razlivena njegova ljubav, osobito 

prema čovjeku i svakom stvorenju. Avantura bl. 

Ivana Merza počela je onog časa, kad je shvatio da 

je uronjen u misterij sveprisutnog Boga, Biti vođen 

tom idejom, tim uvjerenjem, da «živimo, mičemo se 

i jesmo u Bogu», to znači prihvatiti potpuno Boga.  

 Prihvatit sebe: znači znati da smo od Boga 

blagoslovljeni. To nije puka govornička fraza. Isus je više puta jasno rekao učenicima da ih 

Otac voli. A blažene je nazvao «blagoslovljenima Oca mojega». Prihvatiti sebe znači dakle 

živjeti u uvjerenju, da nam Bog želi svako dobro. „Ovaj život je samo kratka priprava za 

vječnost“ poručuje na blaženim Ivan. 

Prihvatiti druge: onda znači željeti i drugima isti taj Božji blagoslov, za koji smo uvjereni da ga 

imamo sami. “Učiniti djelo ljubavi čovjeku koji trpi temelj je svakog duševnog života. Dani u 

kojima ne učinimo ništa za druge, već samo za se, to su izgubljeni dani, poručuje nam blaženik 

Ivan. 

 Svi smo pozvani da obnovimo i ojačamo svoj kršćanski život poput našeg Blaženika. 

Katolička vjera naša sveta vjera bilo je životno zvanje našega Blaženika. Po Kristovoj riječi 

svijetlio je svima koji su ga susreli. A što je s nama? Gdje smo mi? Kamo idemo mi? Koga mi 

oduševljavamo za Krista? Postali smo mlaki kršćani. Bavimo se sobom, svojom karijerom, 

svojim osobnim interesima, sebično idemo naprijed… Kakav je moj život vjere? Je li to život 

obzorâ, nade, hrabrosti ili mlaki život koji ne zna izdržati teške trenutke? 

Ivan je dobro uvidio dok je bio u službi vojnika i po ratištima što znači rat i život bez Boga ali 

se nije dao pokolebati. Opredijelio se svim srcem za Krista i obukao se u njegovu bojnu opremu 

da se odupre zlu. Stao je pod zastavom Kristovom, dušom i tijelom kao vojnik Kristov, za krst 
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časni bijuć boj, a sve za spas duša. Ivanova zahvaćenost Kristovom ljubavlju pretvorila ga je u 

začin svijetu: Vi ste sol zemlje i svjetlost svijeta. 

Hvala ti, orle Kristov, što si nam pokazao put k Suncu! Ove riječi najbolje izražavaju što je Ivan 

Merz značio za hrvatsku mladež: onaj koji pokazuje put k Isusu Kristu, Svjetlu svijeta i Suncu 

života. Blaženik nam poručuje: Vratimo se molitvi, vratimo se Kristu jedinoj našoj nadi i spasu! 

Blaženi Ivane Merče, moli za nas! 

Nazočne je na kraju pozdravio vojni kapelan vlč. Ivo Jezidžić te svima izrazio dobrodošlicu, 

izmolivši molitvu za milost po zagovoru bl. Ivana. Na kraju je p. Ante blagoslovio sve prisutne 

s blaženikovim moćima koje je donio tom prigodom. Druženje je nastavljeno u vojničkoj 

blagovaonici uz objed. 

 

 

Zagreb, 11. svibnja 2022. 

Proslava blagdana bl. Ivana Merza u bazilici Srca Isusova 

 
 Blagdan bl. Ivana Merza 10. svibnja proslavljen je svečano u Bazilici Srca Isusova u 

Zagrebu gdje se nalazi grob Blaženika koji je nedavno premještan u dvorišnu dvoranu – crkvu 

zbog radova na popravcima Bazilike stradale u potresu prije dvije godine. Na sam blagdan 

svečano misno slavljem u 18,30 s. predslavio je banjolučki biskup Franjo Komarica. U nastavku 

donosimo cijelu propovijed koju je biskup Komarica izrekao pred brojnim mnoštvom štovatelja 

bl. Ivana Merza koji su ispunili dvoranu, šatorski prdoužetak bogoslužnog prostora kao i 

dvorište oko dvorane. 

 Donosimo u cijelosti propovijed biskupa Franje Komarice koju je izrekao na proslavi 

blagdanabl. Ivana Merza 10. svibnja 2022. u Bazilici Srca Isusova  u Zagrebu. 

I sada slijedi tekst propovijedi: 

 „Draga braća svećenici, drage sestre redovnice, dragi Kristovi vjernici laici, štovatelji 

blaženog Ivana Merza! Među osobito dramatičnim 

događajima na pozornici svjetskih zbivanja, tijekom 

proteklih nekoliko godina, vjerujem da nam je svima u 

sjećanju, požar svjetski poznate katedrale Notre Dame u 

Parizu, od prije tri godine. Kad gori jedna od najvažnijih 

crkava zapadnog kršćanstva, onda se ima osjećaj da je 

ugroženo mnogo više nego gubitak jednog, arhitektonski 

gledano, originalnog građevinskog zdanja. Ovaj požar 

nam je posvijestio moguću stvarnost, što se sve uništava i 

gubi ako nestane kršćanstva iz srca nekoć kršćanske sredine, kršćanske Europe. 

 U mnogim zemljama našeg kontinenta kršćanstvo se danas nalazi u takvoj jednoj 

situaciji, da sve više gubi u svojoj ulozi da bude najviša ljestvica europske kulture, koju je ono 

tijekom mnogih proteklih stoljeća prepoznatljivo oblikovalo i prožimalo. Njega se sve više 

potiskuje u stranu, sve ga se više razvodnjava. A mi to promatramo, uglavnom bespomoćno, 

djelomično sa žaljenjem; ne rijetko željni senzacije, a neki od naših suvremenika čak i zlurado. 

Zar ne bismo trebali sami sebe kao kršćani, članovi drevnog kršćanskog naroda, hrvatskog, 

zapitati: možemo li mi sebi i našem neposrednom životnom okruženju tako nešto doista 

dopustiti? Može li naš narod, naša zemlja, pa i cijela Europa, opstati bez svoje duhovne podloge, 

a da se pri tome ne izgubi ne samo naš moralni kompas, nego i dio našeg identiteta? 

 Sveti papa Ivan Pavao II je često isticao, kako smo svjedoci sukoba između civilizacije 

ljubavi, koju kršćanstvo propovijeda i propagira, i kulture smrti koju sve izrazitije predstavlja i 

propagira zapadna civilizacija. Pozivao je često Europu da sebi podsvijesti svoje duboke 

kršćanske korijene. U zapadnom svijetu je sve dominantnija sekularna, laicizirana, liberalna 

kultura i ona ne dominira samo razmišljanjem nevjernika, nego, nažalost, sve većim brojem 

http://ivanmerz.hr/wp-content/uploads/2022/05/2-scaled.jpg
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onih, koji se nazivaju kršćanima. Mentalitet današnjih kršćana, i u ovim našim sredinama, sve 

više je „zaražen“ od sekularnog racionalizma. Sve češće susrećemo pojavu da i naši domaći 

kršćani razmišljaju o sebi ne u okvirima svoje vjere, nego u sekularnim okvirima, koji su strani 

kršćanskoj tradiciji. 

 Sekularna kultura odbija gotovo sve vitalne elemente kršćanskog nauka, uključujući 

Božanske osobe, Presveto Trojstvo, utjelovljenje Sina Božjega, istočni grijeh, uskrsnuće tijela, 

mogućnost vječnog prokletstva itd. Istovremeno ta kultura promovira način življenja kao da 

Boga nema. Ona zapravo razgrađuje sve: religiju, moral, seksualnost, spol, rod, sve! Sve što je 

ranije vrijedilo, ova, sve dominantnija kultura smrti, na čiju je pogubnost upozoravao veliki i 

sveti papa Ivan Pavao II., izbacuje kroz prozor svoga europskog doma odn. stana. 

Ono, što pri tom ostaje je nihilizam, tj. način mišljenja u kojem se ugrožavaju svi ustaljeni 

nazori, načela i vjerovanja; manje-više, sve je dopušteno i ni za što se ne vrijedi posebno 

zauzimati. 

Nadbiskup Granade u Španjolskoj, Francisco Javier 

Martinez ovako je opisao našu današnju stvarnost: 

„Naš je svijet poput vlaka, s lokomotivom kulturnog 

nihilizma. Vlak juri ravno u provaliju, prema 

samouništenju. Ne može ga se nikako zaustaviti. 

Proces je otišao predaleko. Zato bi bilo dobro ako bi 

neki ljudi izašli iz vlaka prije provalije, zapalili vatru i 

počeli plesati i pjevati oko vatre. Možda bi ih netko iz 

vlaka vidio i također odlučio iskrcati se prije nego što 

se dogodi havarija. Zato moramo plesati i pjevati“, zaključuje nadbiskup i dodaje: „Nećemo 

spasiti vlak, ali barem ćemo spasiti neke od njegovih putnika i tako izgraditi oko vatre novu i 

jaču zajednicu“. 

 Drugim riječima: umjesto da nastojimo spasiti sadašnju tzv. Zapadnu civilizaciju, koju 

se ne može spasiti, budući da, poput nekadašnjeg – urušenog Zapadnog Rimskog Carstva, ona 

u sebi nosi autodestruktivni gen, mi, kao kršćani, moramo se usredotočiti na izgrađivanje Crkve, 

kojoj je njezin božanski Utemeljitelj Isus Krist zagarantirao da je ni vrata paklena neće 

nadvladati, ukoliko bude vjerodostojna u svome identitetu i poslanju. 

 „Pravednik, posve uronjen u božansku svjetlost, postaje svojevrsna baklja što svijetli i 

grije. To je pouka što nam je danas nudi lik našeg mladog blaženika, Ivana Merza.“ 

Tako je započeo svoj govor o liku blaženog Ivana 

Merza, sam namjesnik Kristov na zemlji, boraveći u 

njegovom rodnom gradu i zemlji, onog 

nezaboravnog 22. lipnja 2003. godine. Nema 

nikakve sumnje da je papa dobro znao što je govorio 

o našem – uistinu velikom Blaženiku, sigurno 

jednom od najvećih sinova koje je imala njegova i 

naša Mjesna i domovinska Crkva. Znao je veliki i 

sveti papa i što treba nama poručiti i što mi, današnji 

članovi Kristove Crkve, trebamo dobro znati – i u 

duhu toga znanja i ponašati se. Papa nam dozivlje u pamet službeni nauk Crkve, izražen u 

obavezujućim dokumentima II. vatikanskog koncila, naime, da su svi članovi Crkve pozvani 

na svetost, na savršenstvo (sp. LG). 

 U ispovijedanju svoje vjere, mi tvrdimo da vjerujemo – u jednu, svetu, katoličku i 

apostolsku Crkvu. To pretpostavlja da kao članovi Crkve znademo dobro i točno odgovoriti kad 

nas netko dobronamjerno upita – tko ili što je Crkva? Mi trebamo o Crkvi znati, a vjerujem da 

i znademo, kao ona nije nikakva politička stranka, koja bi se priklanjala ovoj ili onoj zemaljskoj 

moći ili vlasti. Crkvu nikako nije ispravno tumačiti samo sociološkim kriterijima, jer ona, iako 
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je na zemlji sačinjavaju ljudi iz raznih naroda, klasa, rasa ili zemljopisnih podneblja, nije 

društvo samo ovozemaljskog svijeta. Zapravo, za ljude koji samo ovozemaljski misle i 

zaključuju, ona je neshvatljiva. Jer Crkva je – kao to sama o sebi kaže – Božje otajstvo u nama 

ljudima i otajstvo nas ljudi u Bogu. 

 „Crkva je u isto vrijeme vidljiva i duhovna hijerarhijsko društvo i mistično tijelo 

Kristovo. Ona je jedna, oblikovana dvojakim elementom – ljudskim i božanskim. U tom je 

njezino otajstvo, koje samo vjera može prihvatiti.“ „Crkva je u ovom svijetu sakrament 

spasenja, znak i oruđe zajedništva Boga i ljudi“. Tako nas poučava Katekizam Katoličke Crkve 

(br. 779, 780). 

 Crkvu opravdano nazivamo duhovnom majkom, koja po jednom od svojih sedam 

sakramenata, onom glavnom, temeljnom, sakramentu sv. krštenja, rađa Božju djecu; po drugim 

sakramentima posvećuje tu Božju djecu, a oko sakramenta euharistije sakuplja cijelu Božju 

obitelj, tj. svu Božju djecu. Naš Blaženik, Ivan Merz, iako nije bio ni bogoslov ni svećenik ni 

redovnik, nego katolički vjernik-laik, svojim osobnim trudom, osobito čitanjem dostupne mu 

katoličke literature, tijekom gimnazijskih dana u njegovoj rodnoj Banjoj Luci, a onda, osobito 

tijekom studija u Beču i Parizu, shvatio je dobro samu bit Crkve, tj. samo otajstvo Crkve. 

Shvatio je da je bit Crkve i sva njezina tajna i sva njezina snaga sâm utjelovljeni i neumrli Sin 

Božji Isus Krist, koji svojim Svetim Duhom i Crkvu 

sabire i čuva i vodi i odgaja. Blaženi je Ivan cijelim 

svojim bićem ljubio Crkvu, jer je ljubio Isusa Krista. 

On je sebe doživljavao živim dijelom Crkve, kao 

divnog organizma kojeg prožima sâm Bog. Kao što 

se ruka ili noga, ili oko ili uho, osjećaju dijelom 

jednog organizma, jedne cjeline, koja se zove čovjek, 

tako se i on osjećao dijelom živog organizma koji se 

zove Kristova Crkva. Dragocjene su nam njegove 

misli o Crkvi, koje zapisane, nalazimo na raznim 

mjestima u njegovim spisima. Citirat ću samo neke od njih: „Svi znamo da je Crkva Katolička 

mistično Tijelo Kristovo. Krist je glava a mi smo njegovi udovi. Kao što je glava na križu umrla, 

tako po svetom krštenju i udovi Mističnog Tijela umiru. Isto će tako članovi Mističnog Tijela s 

Kristom uskrsnuti. Krist će tada biti središte svega: umjesto sunca i mjeseca, sjat će sunce 

Kristova tijela i svjetlost ovoga tijela razlijevat će se na uskrsla ljudska tjelesa. Konačna svrha 

ljudi jest da dođu u Kraljevstvo Kristovo. Jedino po Crkvi će doći u nj i postići svoju konačnu 

svrhu.“ 

 Na jednom drugo mjestu bl. Ivan je ovako napisao: „ Nakon stanovitog broja godina 

valja umrijeti, nestat će našega traga s ove zemlje, kao da nas nije ni bilo – ali Bog je postao 

čovjekom i ostavio na zemlji svoju Zaručnicu, rimsku Crkvu Katoličku. I pred ovom idejom 

sve ostalo je sporedno: valja dušu pridobiti nebeskom Zaručniku, valja sebe zatajiti i zaboraviti, 

samo da duša druga ili prijatelja postane svjesni sudionik u djelovanju Božjem na zemlji.“ 

Shvatio je bl. Ivan vrlo dobro od kakve je velike važnosti za svakog čovjeka da dobro i pravilno 

upozna zašto je uopće na svijetu, tj. da je za čovjeka sudbonosno – Boga upoznati, uzljubiti ga, 

njemu služiti i tako prispjeti u Nebo, tj. u vječno Božje kraljevstvo. On je tvrdio, da se bez 

jasnih velikih načela, koja Crkva svijetu daje, ne može se na čvrste temelje postaviti nijedan 

pravedan i human društveni poredak. Evo njegovih riječi „Tko će nam dati smjernice u zidanju 

Kristova Kraljevstva? Tko će nam dati upute kako da prosvjetno djelujemo? To je bez dvojbe 

Crkva. Nama je to malo čudnovato, jer smo se rodili u poganskom vijeku, u kojem je Crkva, 

tako reći, izbačena iz ljudskog društva. A ipak je Crkva ona koja mora davati velike smjernice 

cijelom prosvjetnom radu. Bez velikih načela, što ih daje Crkva, uopće se ne može postaviti 

društveni poredak na čvrste temelje; bez tih velikih načela, što nam ih bez prestanka daje Sveta 

Stolica i naši nadležni biskupi, nije moguća obnova ljudskog društva. Stoga, ako želimo uistinu 
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pomoći pri spašavanju suvremenog društva, to nećemo usmjeriti naše oči ni prema državnicima, 

ni prema političarima, ni prema velikim učenjacima, već jedino prema nepogrešivom učitelju 

istine i ćudoređa, prema Svetom Ocu Papi, i prema onima kojima je povjerio sam Duh Sveti da 

ravnaju Crkvom Božjom.“ Tako nas poučava bl. Ivan Merz. Već sam citirao riječi svetog pape 

Ivana Pavla II. iz njegove homilije izgovorene, za vrijeme svečanog proglašenja blaženim Ivana 

Merza. Papa je Ivana nazvao svojevrsnom bakljom što je svijetlila i grijala cijeli jedan naraštaj 

katolika u našem narodu, te naglasio da on i našoj generaciji mora i može bit dragocjena baklja 

što svijetli i grije. 

U svjetlu jasnih Ivanovih riječi, koje malo prije čusmo, i mi kršćani, katolici u ovoj zemlji, u 

ovoj Europi, moramo kao članovi i djeca Kristove Crkve, Crkvu voljeti kao svoju majku. 

Davno, još u 3. stoljeću kršćanske ere, rekao je i 

zapisao jedan znameniti biskup mučenik sv. 

Ciprijan ove čuvene riječi: „Nitko ne može imati 

Boga za Oca, tko nema Crkvu za majku.“ 

Vi ste, draga braćo i sestre, Kristovi vjernici laici, 

istodobno vjernici i građani. 

Zato je vaša uloga u ovoj zemlji, a onda i šire u 

svijetu, ne samo donositi drugim ljudima – počevši 

od svojih ukućana – vijest o Kristovom milosrđu i 

spasu, nego i strukture svijeta, odn. ovog našeg 

društva prožeti evanđeoskim duhom. Tamo gdje ste vi, tamo su Krist i njegova Crkva. Po vama 

i vaša životna i društvena sredina bivaju prožeti spasonosnim djelovanjem Isusa Krista. Zato 

ste vi u stanju, svojom življenom, djelotvornom vjerom, suzbijati granice strukturā zla i 

destrukcije kao i zla i destrukcije u strukturama. 

 Vi tjerate mrak nepravde i mržnje, kad molitvom osvjetljavate prostore svoje duše i po 

njoj dobivate snagu za pobjedu nad neljudskim odnosima u ovom našem društvu. 

Zacijelo nam je svima poznato, kako se žarište konfliktā a time i raznih nesrećā s nesagledivim 

tragičnim posljedicama, mogu naći posvuda i tamo, gdje nepravda i zakon jačega ugrožavaju 

dostojanstvo čovjeka i vode ka podjarmljivanju pa i uništavanju života, pojedinaca i cijelih 

skupina, etničkih ili vjerskih. Kao kršćanima, sigurno nam je poznata svetopisamska tvrdnja, 

da samo pravda može osigurati istinski, pravedni i trajni mir „Mir je djelo pravde“, ustvrdio je 

davno veliki starozavjetni prorok Izaija (usp. Iz 32,17). Očekuje se od svakog od nas da se ne 

mirimo s brojnim slučajevima teške i dugotrajne nepravde koja tare mnoge naše sunarodnjake 

i sugrađane, (s obje strane granice naših domovinâ), nego da se više, odlučnije i dosljednije 

zalažemo za pravednost i pravdu gdje god ih nema. Svatko od nas ima odgovornost za vlastiti 

život, ali i za društvo i svijet u kojem živimo. Svatko od nas mora govoriti istinu i biti 

vjerodostojan; truditi se popravljati ono što je pokvareno; odstraniti ono što je dotrajalo i 

izgrađivati nešto bolje i svrsishodnije. Na taj način ćemo smanjivati patnju koja truje i zagušuje 

mnoge živote. 

Svjesni smo da je to veliki zahtjev, koji traži naš cjeloviti, a ne polovičan ili djelomičan 

angažman. 

 Ali, znajmo da je alternativa tome zacijelo gora: užas autoritarnog vjerovanja i 

ponašanja, kaos urušene države, tragična katastrofa neobuzdane prirode, egzistencijalna slabost 

i tjeskoba pojedinca bez životnog cilja. 

Papa Franjo nam u jednom svome obraćanju ovako poručuje: „Crkvu je uskrsli Krist poslao da 

prenosi svim ljudima oproštenje grijeha i tako učini da se proširi kraljevstvo ljubavi, da širi mir 

u srcima, kako bi se potvrdio u odnosima, u društvu, u institucijama. A Duh Krista uskrsloga 

izgoni strah iz srcā apostolā i potiče ih da iziđu iz dvorane Posljednje večere i pronose 

Evanđelje. Imajmo i mi hrabrosti svjedočiti vjeru u Krista uskrsloga! Ne smijemo se bojati biti 

kršćani i živjeti kao kršćani!“ (Uskrs, 2019.). 
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 Pravi kršćanin, bilo da je u svećeničkom, redovničkom ili laičkom staležu, uvijek će se 

slagati s naukom Crkve. On će nju prihvatiti kao svoj životni sadržaj, on će se truditi – 

uz  pomoć Božju – aktualizirati je, konkretizirati je u svojoj konkretnoj, životnoj situaciji. 

Sveti nam je papa Ivan Pavao II. na misi beatifikacije u Banjoj Luci dao Ivana Merza kao 

svjedoka Kristova, kao zaštitnika i suputnika i kao svijetli primjer kršćanskog načina života i 

apostolskog zalaganja. 

A njegov nasljednik na Petrovoj stolici, papa Benedikt XVI. osobno mi je potvrdio, da je blaženi 

Ivan za njega „jedan od istaknutih likova Crkve 20. stoljeća i uzro angažiranim katoličkim 

laicima 21. stoljeća“, te da se on njemu „svaki dan moli“. 

 A kao izvanredno priznanje od strane Kristovog namjesnik na zemlji, istoga pape 

Benedikta XVI. – našem Blaženiku bez sumnje je – opće poznato – uvrštavanje među izabrane 

svece i blaženike Crkve iz svih stoljeća njezine 

duge povijesti, koji su „pružili svjedočanstvo 

autentičnog života, zahvaljujući euharistijskoj 

pobožnosti“, – u papinoj postsinodalnoj 

pobudnici o euharistiji „Sacramentum 

caritatis“ – ‘Sakrament ljubavi’. Braćo i sestre, 

u Kristu, Spasitelju, dragi štovatelji blaženog 

Ivana Merza, vjerujem, da se i ne rijetki od vas, 

štovatelja blaženog Ivana Merza, koji ga, 

doista, imate pred očima kao svoj uzro i držite 

ga za svoga zaštitnika, odvažno, znalački, neumorno i svim silama svoga uma i srca – govorom 

ili pisanom riječju, zalažete za Božju slavu i čast; za dobrobit Kristove Crkve i njezinog što 

plodnijeg poslanja u današnjem svijetu – osobito u ovome gradu i zemlji ,za istinsko duhovno 

i materijalno dobro svakog čovjeka koji je u potrebi. 

Također vjerujem, da vam je jasno, kako nije na Bogu, nego na nama, hoće li i koliko će u 

ovom našem vremenu među nama biti djelotvorne kršćanske vjere, koliko nepokolebljive nade, 

koliko istinske kršćanske ljubavi i prema Bogu i prema našim bližnjima! 

Valja nam se svima – i ubuduće – s više povjerenja i s više volje otvarati poticajima Duha 

Svetoga, koji nas sigurno vodi ovom suznom dolinom – ne rijetko strmim i krivudavim stazama 

prema sretnoj vječnosti. 

Prema toj blaženoj vječnosti, koju nam je osigurao Spasitelj naši Isus Krist, blaženi je Ivan – 

prema vlastitoj tvrdnji u svom testamentu – koračao svjesno i sigurna koraka, hodajući 

godinama i ovim gradom i dolazeći često na dragocjeni i nepresušni izvor svoje duhovne snage 

– upravo u ovu baziliku, koju je osobito volio, a koju i vi volite. 

Molimo našeg dragog zagovornika i Zaštitnika – blaženog Ivana – i ne samo danas, na dan 

njegova rođenja za Nebo – da on i nama isprosi od Gospodina – po zagovoru Presvete Djevice 

Marije – vjerodostojni „kršćanski način života i apostolskog zalaganja“, kako bi što veći broj 

naših sunarodnjaka i suvremenika vidio naša dobra djela – djela bogoljublja i čovjekoljublja – 

i slavili našeg zajedničkog nebeskog Oca! Amen. 

 

 

Slatina, 11. svibnja 2022. 

Proslava blagdana zaštitnika župe 

 
 Blagdan nebeskog zaštitnika župe bl. Ivana Merza svečano je proslavljen u Slatini 10. 

svibnja 2022. godine.  Ovo je prva župa u Hrvatskoj i svijetu povjerena zagovoru i zaštiti bl. 

Ivan Merza po dekretu br. 1094/2003. koji je izdao mons. Antun Škvorčević, požeški biskup, 

istoga dana kada je sveti papa Ivan Pavao II. u Banja Luci slugu Božjega Ivana Merza proglasio 

blaženim. 
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Za taj blagdan pripremali smo se kroz trodnevnicu koju su predslavili vlč. Stjepan Škvorc, vlč. 

Viktor Jaković kojemu je ovo rodna župa, te vlč. Vladimir Šrinjarić. Svaku večer vjernicima su 

bili na raspolaganju drugi svećenici za sakrament sv. 

ispovijedi. Na sam dan blagdana, 10. svibanja 2022. 

godine proslava nebeskog zaštitnika upriličena je 

svečanim misnim slavljima koja su bila u 8,00 sati, 11,00 

sati i 19,00 sati . Središnje euharistijsko slavlje bilo je u 

11,00 sati koje je predslavio vlč. Ivan Popić u zajedništu 

sa župnikom Nikolom Jušićem i svećenicima slatinskog 

dekanata na čelu s dekanom vlč. Draganom Hrgićem. 

Propovjednici su isticali primjer života blaženika koji je 

u svojim svakodnevnim obvezama i dužnostima ostvario 

neumrle vrline i postigao svetost života. U svom jednostavnom životu otkrio je put k Suncu, tj. 

Kristu, te nam je po tome neobično blizak svetac. Svetac u kravati. 

Za ovu svečanost upriličena je i zložba učeničkih radova na temu “Život i djelo bl. Ivana Merza” 

učenika osnovnih škola iz Slatine, Mikleuša, Čađavice i Nove Bukovice, pod vodstvom svojih 

vjeroučiteljica i vjeroučitelja. 
 

 

Zagreb, 12. svibnja 2022. 

Rezultati literarnoga natječaja „blaženi Ivan Merz“ u nadbiskupskoj 

klasičnoj gimnaziji 

 
 Objavljeni su rezultati literarnog natječaja „Blaženi Ivan Merz” s temom „Cijelo je 

kršćanstvo sazdano na žrtvi. Tko ne zna što je žrtva, ne može razumjeti kršćanstvo“ u 

nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti iz 

Zagreba. 

Na ovogodišnji, devetnaesti po redu, Literarni natječaj 

stiglo je 12 radova iz katoličkih srednjih škola Republike 

Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prvo mjesto osvojila je 

Lea Mihalj, učenica IV. razreda Opće-realne gimnazije 

Katoličkoga školskog centra „Sv. Josip“, Sarajevo. 

Drugo mjesto dijele Dario Bajraktari, učenik IV. razreda 

Nadbiskupske klasične gimnazije s pravom javnosti, 

Zagreb, i Mihaela Jerkić, učenica II. razreda Opće-realne gimnazije Katoličkoga školskog 

centra „Sv. Josip“, Sarajevo.  

Treće mjesto dijele Brigita Kupanovac, učenica III. razreda Isusovačke klasične gimnazije s 

pravom javnosti, Osijek, i Enya Doboš, učenica III. razreda Isusovačke klasične gimnazije s 

pravom javnosti, Osijek. 

Nagrada „Blaženi Ivan Merz“ dodjeljuje se najboljem literarnom radu nadahnutu Blaženikovim 

promišljanjima. Tema je ovogodišnjega Natječaja bila „Cijelo je kršćanstvo sazdano na žrtvi. 

Tko ne zna što je žrtva, ne može razumjeti kršćanstvo 

 

 

Banja Luka, 12. svibnja 2022. 

Proslava blagdana blaženog Ivana Merza 
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 Spomendan blaženoga Ivana Merza obilježen je u njegovom rodnom gradu Banjoj Luci 

na tri mjesta: u katedrali, u župnoj crkvi Pohoda BDM i u Katoličkom školskom centru 

(Gimnaziji) koji nosi njegovo ime. 

U katedrali je misno slavlje predvodio biskup ordinarij Franjo Komarica uz koncelebraciju 

petorice župnika iz banjolučkog kraja. Pred oltarom je bila izložena slika blaženika kao i 

njegove relikvije. Biskup je u homiliji najprije podsjetio na riječi svetoga pape Ivana Pavla II. 

prilikom beatifikacije blaženoga Ivana, da nam ga on daje za „uzor“ i „zagovornika“. Zatim je 

protumačio mnogostoljetnu praksu Crkve s obzirom na štovanje svetaca i blaženika kao „uzora“ 

i “zagovornika“ vjernog naroda. Iznio je glavne podatke o blaženikovom životu, naglasivši 

očito djelovanje kod njega Božje milosti i spremnost na suradnju s njom od strane mladog, 

intelektualca Ivana, što je urodilo njegovim izvanrednim apostolskim djelovanjem u Crkvi. 

Plodovi toga djelovanja se i danas sve više množe i žive daleko izvan granica njegovog životnog 

ambijenta u Banjoj Luci i Zagrebu. 

 Pozvao je nazočne na što bolje upoznavanje s likom tog 

„jedinstvenog duhovnog velikana iz naše sredine“ i na utjecanje 

njegovom zagovoru u svojim životnim potrebama. 

Pri kraju mise biskup je pred relikvijama i slikom Blaženika 

predmolio kratku pobožnost u čast blaženog Ivana. U 

poslijepodnevnim i večernjim satima misno slavlje i prigodni 

program održani su u župnoj crkvi blaženikova krštenja te u 

obližnjem Katoličkom školskom centru. 

Na misi, koju je slavio domaći župnik i banjolučki dekan Vladislav 

Žarko Ošap, zajedno s još osmoricom svećenika, sudjelovao je 

veliki broj polaznika i djelatnika Opće gimnazije Centra, te njihovih 

gostiju. Župnik Ošap uputio je prigodne riječi ohrabrenja i poticaja 

za njihov ozbiljan rad oko osobne izobrazbe i odgoja, navodeći im 

– kao uzor – osobu i djelovanje blaženog Ivana. Pred oltarom je bila izložena blaženikova slika 

i relikvije. U dvorani Centra je održan prigodni program povezan s Danom centra. Program su 

izveli učenici gimnazije. Bilo je nazočno mnogo roditelja i prijatelja Centra, među kojima i 

generalni konzul Republike Hrvatske u Banja Luci prof. Zoran Piličić. Njih sve je na početku 

pozdravio ravnatelj KŠC mons. Ivica Božinović. Više desetina učenika je pohvaljeno za odličan 

uspjeh. 

 

 

Špansko-Zagreb, 12. svibnja 2022. 

Proslava bl. Ivana Merza, zaštitnika župe 

 
 U Župi bl. Ivana Merza, Zagreb – Špansko, u utorak 10. svibnja na misi koju je 

predvodio župnik župe Ranjenog Isusa-Gradec Damir Burlić na župnom zemljištu okupio se 

veliki broj župljana i hodočasnika. Vlč. Burlić u homiliji je istaknuo: “Zajedničko blaženom 

Ivanu Merzu i većini nas ovdje okupljnima je da se u nama, Kristovoj Crkvi, obistinjuje to da 

smo sol zemlje i svjetlo svijeta. Kad je bl. Ivan Merz došao u Zagreb učinio ga je ljepšim 

mjestom, tako i mi živeći svoju vjeru svoj grad, svoj kvart, svoju župu, svoju kuću činimo 

ljepšim i boljim mjestom za život. To malo svjetlo koje u nama svijetli donosi svjetlo za nas da 

mi imamo kako vidjeti i živjeti, ali i svjetlo onima do nas, ta sol služi da bi nam život bilo 

tečniji, ali i za naše bližnje da bi im život bio ukusniji. I to je ta vjera koju dijelimo s blaženikom 
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jer to svjetlo i ta sol nije moja, a nije ni njegova, već je Kristova i svijetli ona jedna te ista u 

svakome od nas i ona nas danas ovdje zajedno okuplja.“ Blaženik je znao da sve ono što se 

događa u njemu nije njegovo, nije njegova pamet, nije ni njegova snaga, nije čak ni molitva, ni 

dobra djela, već je vjera, svjetlo i sol vjere, a 

znamo dobro da je vjera nezasluženi Božji dar. 

Božji dar koji je u njemu rastao i dalje po njemu 

bio darovan drugima. Tako je blaženik gledao i 

druge ljude. U drugome ne treba biti zagledan u 

ono loše, onda samo to i vidimo, već treba znati u 

svakome prepoznati taj Božji plamičak, to zrno 

soli koje smo svi primili na krštenju. Prepoznati u 

svome bližnjemu dobro – to moramo učiti od 

blaženika, poručio je propovjednik. 

 Onda kada ti je najteže u životu, kada si toliko umoran, depresivan, kad misliš da život 

nema nikakvog smisla, znaj da tada tvoj mali plamičak najsnažnije svijetli u tvojoj noći i tada 

tražiš Boga, ali nećeš ga naći jer on dolazi prvi naći tebe, zaključio je vlč. Burlić. Koncelebrirali 

su upravitelj Župe bl. Ivana Merza vlč. Marko Čolak, župnik Župe Sv. Ana-Rudeš don Josip 

Petrčić  i dr. Josip Beljan. Za proslavu blagdana Župe župljani su se pripremali trodnevnom 

duhovnom pripravom koju je predvodio vlč. dr. sc. Odilon Singbo. Budući je Merčevo i župni 

blagdan župljani su i nedjelju 8. svibnja svečano proslavili misom koju je predvodio rektor 

Hrvatskoga katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić. Pripravu za blagdan župe i sam 

blagdan animirali su župni zbor mladih, dječji zbor, obiteljski zbor i mješoviti zbor. Budući da 

župna zajednica još nema svoju župnu crkvu, na kraju mise posebno se po zagovoru blaženika  

molilo za izgradnju crkve. Na tu nakanu župljani mole na kraju svake mise. 

 

 

Filipini, 12. svibnja 2022. 

Blagdan blaženog Ivana Merza 
 

 Svečana proslava blagdana Bl. Ivana Merza, zajedno sa štovateljima od 7. do 10. svibnja 

2022. Tema proslave: “Blaženi Ivan Merz: primjer vjernosti krsnim obećanjima” nakon 125. 

obljetnice krštenja. Svečanosti su započele trodnevljem od 7. do 9. svibnja 2022. godine. 7. 

svibnja 2022. (Prvi dan) – Svetu misu predvodio je vlč. Filip Ma. de la Cruz, MMHC, generalni 

poglavar Marijanskih misionara Svetog Križa, 

lokalne redovničke kongregacije. 8.svibnja 2022. 

(Drugi dan) – Prije svete mise ustoličena je i 

blagoslovljena replika Marije Bistrice vlč. Pio 

Ma. Herrera, MMHC, mjesni poglavar 

Marijanskih misionara Svetog Križa i rektor 

Bogoslovnog sjemeništa Sancta Crux, predvodio 

je euharistijsko slavlje. Zatim je uslijedila 

pokornička procesija za mirne filipinske nacionalne izbore koji će se održati sljedeći dan. 

9. svibnja 2022. (Treći dan) – Očekivano misno slavlje za blagdan Bl. Ivana Merza predslavio 

je vlč. Lloyd Paul Elauria, OFM, jedan od pionira obitelji blaženog Ivana Merza na Filipinima. 

Vlč. Elauria je do sada prvi svećenik koji dolazi iz duhovne obitelji i služi kao jedan od njezinih 

duhovnih savjetnika. Slijedila je procesija u čast Bl. Ivan Merz.  
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 Dana 10. svibnja obilježava se Blagdan Bl. Ivan Merz, misa ozdravljenja u 12:00 i 

središnja misa  u 18:00 sati. Misa ozdravljenja – vlč. Leoncito Falcasantos, župnik župe Naše 

Majke od Neprestane Pomoći, Bagong Silang, Caloocan City, predvodio je misu vlč. 

Falcasantos je duhovni savjetnik bl. obitelji Ivana Merza, a također služi i kao kapelan filipinske 

nacionalne policije u biskupiji Novaliches. Središnju misu služio je vlč. Lamberto Ramos, župni 

upravitelj Dijecezanskog svetišta i župe Gospe od Napuštenih. Izaslanik je pomoćnog biskupa 

Biskupije Antipolo, velečasnog Nollyja C. Buco, DD, JCD, JSD. Vlč. Lamberto je poznat kao 

udovac koji je postao svećenik. Nakon što je proživio uspješan korporativni i obiteljski život, 

ponovno je ušao u sjemenište nakon smrti svoje supruge. Tijekom obje mise dodijeljena je 

nagrada „Apostol mladosti“ pojedincima koji se ugledaju na ljubav bl. Ivana Merza prema 

mladima. Dobitnici su dr. Maria Dulce Concepcion; g. Foiz Enriquez; gospođa Shirley 

Monteclaro; Engr. Paul i Milette Marquez i obitelj; gđa Carina Ybanez, i; g. Jeb Principe. 30. 

svibnja obilježit će se i druge aktivnosti poput blagdana svete Dimfne, zaštitnice duševnog 

zdravlja. Svečanosti će se zaključiti 22. lipnja 2022., na 19. obljetnicu beatifikacije bl. Ivana 

Merza. 

 

 

Zagreb,  12. svibnja 2022. 

Kardinal Pietro Parolin u svojoj homiliji vjernicima spomenuo bl. Ivana 

Merza 

 
 Prigodom svoga posjeta Hrvatskoj od 10. do 12. svibnja 2022. državni tajnik Svete 

Stolice kardinal Pietro Parolin služio je sv. misu za vjernike grada Zagreba 11. svibnja u 

bogoslužnom prostoru kraj katedrale. Govoreći o svecima 

i blaženicima u  svojoj je homiliji Kardinal spomenuo i bl. 

Ivana Merza naglasivši da ga slavimo kao „izvanrednog 

mladića, laika istinski privrženog životu Crkve, s posebnim 

osjećajem za odnos kršćanstva i suvremene kulture. Svojim 

duhovnim bogatstvom privukao je i nadahnuo mnoge 

mlade da prepoznaju Krista kao svjetlo svoga života.“  

 Kardinal je u svome govoru iznio i lijepo 

razmišljanje o uskrsnom otajstvu te je među ostalim rekao: 

„U ovom uskrsnom vremenu slijedimo korake prve Crkve. 

To su koraci Crkve koja se rađa i nanovo rađa, naviješta 

radost i spasenje, propovijeda o iskustvima ljudi koji su ga 

susreli Živog i koji su živjeli zajedništvo s uskrslim Gospodinom (Djela apostolska). Isto 

otajstvo živimo i mi danas, sudjelujući u Kristovoj prisutnosti, štoviše – ugrađeni smo u njegovo 

Tijelo. Gospodinov Uskrs je i naš Uskrs; to je „prijelaz“, nadilaženje granica vidljivog i 

smrtnog, ljudskog i privremenog da bi ušli i živjeli u božanskom životu. Naviješteni dio 

Evanđelja kao da je zaključak, sažet odgovor Grcima koji su pristupili učenicima tražeći da 

vide Isusa, a Isus im objašnjava: Tko vidi mene, vidi onoga koji me posla. Tko u mene vjeruje, 

ne vjeruje u mene, nego u onoga koji me posla. Neki egzegeti smatraju da je to sinteza cijelog 

Evanđelja po Ivanu.“ 

 

 

 

 

http://ivanmerz.hr/zagreb-kardinal-pietro-parolin-u-svojoj-homiliji-vjernicima-spomenuo-bl-ivana-merza/
http://ivanmerz.hr/zagreb-kardinal-pietro-parolin-u-svojoj-homiliji-vjernicima-spomenuo-bl-ivana-merza/
http://ivanmerz.hr/zagreb-kardinal-pietro-parolin-u-svojoj-homiliji-vjernicima-spomenuo-bl-ivana-merza/
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Manila, 27. svibnja 2022. 

Filipinski predsjednik čestitao blagdan bl. Ivana Merza njegovim 

štovateljima 

 
 Vicepostulatura bl. Ivana Merza sa Filipina s velikom radošću nas je obavijestila da je 

filipinski Predsjednik RODRIGO ROA DUTERTE čestitao ovogodišnji blagdan bl. Ivana 

Merza njegovim filipinskim štovateljima. Ove godine oni slave također i 125. obljetnicu 

Merzova krštenja (1897.-2022.)   pa je i to bio jedan od razloga da im je Predsjednik uputio 

pismenu čestitku  koju donosimo ovdje u hrvatskom prijevodu:  

 „Najtoplije pozdravljam katoličku vjerničku zajednicu i 

štovatelje bl. Ivana Merza prigodom slavlja 125. obljetnice 

njegova krštenja. Ovaj svečani događaj „Proslava blaženog Ivana“ 

poziva nas kako moramo nastaviti produbljivati svoju vjeru kroz 

njegovo vodstvo i zagovor. Kao jednoj od zemalja koja je toliko 

stekla u godinama njegova misijskog putovanja, s pravom mu 

odajemo poštovanje podržavajući proces za njegovu kanonizaciju. 

Dok nasljedujete  primjer svog zaštitnika kroz vašu evangelizaciju 

i napore dobre volje, nadam se da će ljudi, kojima služite, iskusiti 

istinsku ljubav koja je bl. Merz velikodušno dijelio. Ustrajno 

promovirajte njegov život i djela kako bi oni koji ga tek upoznaju 

otkrili njegovu dobrotu i ostvarivali vrijednosti koje je on 

posredovao svojim zagovorima. Molim se da vam vaše vjerske 

aktivnosti donesu duhovnu hranu i rast, znajući da će vas vaša vjera i pouzdanje u Svemogućeg 

uvijek voditi neovisno  što će budućnost donijeti. 

 

 

Križevci, 31. svibnja 2022. 

Križevci: bl. Ivan Merz na 14. danima hrvatskih svetaca i blaženika 
 

 U petak, 27. svibnja 2022. nastavljeni su 14. Dani hrvatskih svetaca i blaženika koji su 

se održavali u Križevcima od 26. do 29. svibnja.  Drugi dan ove jedinstvene vjersko-kulturne 

manifestacije bio je posvećen hrvatskim isusovačkim duhovnim velikanima, bl. Ivanu Merzu, 

časnom sluzi Božjem Petru Barbariću, sluzi Božjem Anti Gabriću te mučeniku p. Petru Perici. 

Misno slavlje u župnoj crkvi sv. Ane predvodio je provincijal Hrvatske pokrajine Družbe 

Isusove o. Dalibor Renić, nakon čega je slijedio okrugli stol na temu „Svetost i obrazovanje“.  

Svečanost je započela predstavljanjem hrvatskih isusovačkih duhovnih velikana koje su izveli 

studenti Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu uz autorstvo i 

mentorstvo imenovanoga dekana FFRZ-a prof. dr. sc. o. Ivana Šestaka i uz sudjelovanje 

asistenta Ante Belića koji je veoma detaljno, uspješno i uvjerljivo prikazao životni put i veličinu 

svetosti bl. Ivana Merza. Naglasio je kako je Merz zajedno sa svojim kolegom Dragom 

Ćepulićem privatno studirao u Zagrebu u Rezidenciji Družbe Isusove u Palmotićevoj ulici 

kršćansku filozofiju i teologiju (od 1923.  do 1925.) pod vodstvom isusovca p. Antuna 

Alfirevića kad još nije bio utemeljen Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu. Osim bl. 

http://ivanmerz.hr/krizevci-bl-ivan-merz-na-14-danima-hrvatskih-svetaca-i-blazenika/
http://ivanmerz.hr/krizevci-bl-ivan-merz-na-14-danima-hrvatskih-svetaca-i-blazenika/
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Ivana Merza životopisno su prikazana i ostala trojica isusovačkih svetih ljudi čije su slike bile 

izložene ispred oltara. Predstavljanje je popraćeno prigodnom prezentacijom te glazbenim 

odabirom vezanim uz slavljene svete isusovačke uzore. 

 

 Nakon pretprograma slijedila je sv. misa koju su s provincijalom p. Renićem 

koncelebrirali župnik križevačke župe sv. Ane i dekan Križevačkoga dekanata preč. Stjepan 

Soviček kao domaćin, dekan Fakulteta filozofije i religijskih znanosti o. Ivan Koprek, 

imenovani dekan FFRZ-a Ivan Šestak, profesor FFRZ-a o. Mikolaj Martinjak, postulator bl. 

Ivana Merza o. Božidar Nagy te glavni urednik Radio Marije o. Stjepan Fridl. Glazbeni obol 

euharistiji dali su glazbenici Alan Hržica i Helena Iljić koji su svojim glasovima i sviranjem 

pratili cijelu misu. Nakon mise održan je okrugli stol 

„Svetost i obrazovanje“. Sudjelovali su križevački 

grkokatolički biskup mons. Milan Stipić, izabrani 

rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan 

Lakušić, dekan i prodekanica FFRZ-a prof. dr. sc. o. 

Ivan Koprek i doc. dr. sc. Ines Skelac. Kroz program je 

vodio profesor FFRZ-a dr. sc. Dan Đaković. Rasprava 

se vodila oko pitanja je li moguća svetost u odgojno-

obrazovnom procesu u suvremenom vremenu 21. 

stoljeća. Izabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. Lakušić predstavio je Sveučilište i 

progovorio o aktualnom stanju i perspektivama te zaključio da predanost i posvećenost poslu u 

znanosti, obrazovanju i odgoju trebaju biti imperativ svakom profesoru. Profesori FFRZ-a dali 

su svoje viđenje svetosti u znanstveno-nastavnom procesu i zaključili kako se studentima 

svetost treba svjedočiti u svakodnevici odgojno-obrazovnog procesa te ih kroz obrazovni proces 

odgajati za življenje svetosti. Biskup Stipić dao je nekoliko savjeta podijelivši i svoja osobna 

iskustva iz svojih školskih dana naglasivši važnost pedagoškog pristupa svakom mladom 

čovjeku kod kojega će se najviše postići priznanjem i pohvalama njegovog i najmanjeg 

nastojanja ili pozitivnog svojstva koje svaki čovjek u sebi krije prema poznatoj izreci sv. 

Leopolda Bogdana Mandića: „Nitko nije toliko od blata da u njemu ne bi bilo zrnce zlata.“  

Cjelokupan program iz križevačke župne crkve sv. Ane mogao se pratiti preko facebooka 

portala prigorski.hr, Hrvatskoga katoličkog radija i Radio Marije. 

 Prvoga dana ove manifestacije o hrvatskim svecima i blaženicima, u četvrtak 26.  

svibnja u Gradskoj galeriji u Križevcima  otvorena je izložba portreta hrvatskih svetaca i 

blaženika zadarske akademske slikarice i kiparice Iris Mihatov Miočić na kojoj je prikazan i bl. 

Ivan Merz. Na otvorenju izložbe svojim glazbenim sudjelovanjem nastupili su Tamara Perc, 

Matija Antolić i Dora Bunić te izveli pjesmu Božji šapat  za koju je riječi napisao Domagoj 

Jakumetović iz Osijeka, a uglazbila ju je Tamara Perc. 

 

 

Zagreb-Špansko-Vrbani, 1. lipnja 2022. 

Orlice bl. Ivana Merza provode u život njegovo učenje o tjelovježbi 

 
 Skupina žena u župi bl. Ivana Merza u Španskom još od rujna 2017. godine okupljena 

je u grupu „ORLICE“ koju je  pokrenula diplomirana kineziologinja Borislava Cindrić. Otada 

ova grupa provodi treninge tjelesnog vježbanja dva puta tjedno u prostorijama DV “Sunčana”, 
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a od jeseni 2018. godine vođenju treninga se priključuje Kristina Rebić. Tijekom pandemije 

korone virusa grupa opstaje tako što održava treninge online, a u ožujku 2022. se treninzi 

ponovno održavaju u vrtiću. U travnju 2022. je oformljena i druga grupa Orlica koja vježba u 

prostorijama DV “Vrbani III”. Orlice broje 40-ak žena koje su inspirirane bl. Ivanom Merzom 

i njegovim radom u Hrvatskom orlovskom savezu i njegovim učenjem o važnosti i vrijednosti 

tjelesnog vježbanja. Orlice vježbanjem razvijaju tjelesnu snagu, jačaju volju i oplemenjuju duh, 

kako bi bile snažnije za služenje u obitelji i na radnom mjestu.  

 Tijekom nedavne proslave bl. Ivana Merza u 

Zagrebu, u župi bl. Ivana Merza u naselju Špansko 

u Zagrebu Orlice su se okupile ispred kipa svog 

zaštitnika i sudjelovale u duhovnoj obnovi. 

Povremeno organiziraju i izlete kao onaj na 

Kraljičin Zdenac kako pokazuje i fotografija. Bl. 

Ivan Merz je dao hrvatskim Orlicama za zašitnicu 

sv. Ivanu Orleansku čiji se blagdan slavi 30. svibnja. 

Dapače, napisao je i objavio je njezin životopis za 

hrvatske Orlice koje su bile organizirane u Svezi hrvatskih orlica od 1925.-1929. g. Taj se 

životopis sv. Ivane Arške može naći u njegovim Sabranim djelima koja se mogu naći i na 

internetskoj stranici:  www.ivanmerz.hr. Evo nekoliko osnovnih podataka o Sv. Ivani Arškoj 

koja je živjela u Francuskoj od 1412. do 1431. g. Rimski Martirologij, službeni vatikanski popis 

svih svetaca i blaženika,  donosi o njoj ove podatke:   

 U Rouenu u Normandiji u Francuskoj štuje se sveta Ivana Arška, zvana još Djevica 

Orleanska. Nakon što se hrabro borila u obrani domovine protiv engleskih okupatora, 

zarobljena je od istih okupatora. Osuđena je na smrt tijekom nepravednog i montiranog sudskog 

postupka koji su organizirali njezini engleski neprijatelji i bila je spaljena na lomači. Nakon 

smrti proces je poništen, ona je rehabilitirana, proglašena je sveticom i potom zaštitnicom svoje 

domovine Francuske. 

 

 

Zagreb, 3. lipnja 2022. 

Najbolja zagrebačka učiteljica radi u oš „dr. Ivan Merz“ ! 

 
Ovih dana zagrepčani koji prolaze Zagrebačkom avenijom 

blizu Vjesnikova nebodera mogli su zapaziti jumbo-plakat 

na kojem velikim slovima piše: „Znate li gdje radi najbolja 

učiteljica u gradu? –   U  4 A  OŠ ‘Dr. Ivan Merz’ “. Kako 

je došlo do postavljanja ovoga plakata s do sada 

neuobičajeno lijepim  sadržajem takve vrste? Kraj je školske 

godine. Učiteljica, koja se zove Ivana Tuteković, a stanuje u 

tome kvartu  oprašta se od svojih učenika u Osnovnoj školi 

„Dr. Ivan Merz“ u ulici Račkoga 4, kojima je kroz četiri godine bile učiteljica. Zadovoljni 

roditelji na ovakav javni način su joj željeli izraziti svoju zahvalnost za njezinu službu u 

obrazovanju i odgoju  njihove djece! 

 

 

 

http://www.ivanmerz.hr/
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New-York, Astoria, 10. lipnja 2022. 

Hrvataska zajednica proslavila blagdan bl. Ivana Merza 

 
 Hrvatska župa bl. Ivana Merza u Astoriji u New Yorku, SAD pod vodstvom svoga 

župnika vlč. Vedrana Kirinčića proslavila je blagdan svoga zaštitnika u nedjelju 15. svibnja. 

Proslava je započela već u 14  sati koncelebriranom 

sv. misom kojoj je prethodila svečana procesija s 

blaženikovim relikvijama kojima je cijela zajednica 

nakon svete misa iskazivala čašćenje pojedinačno od 

svih vjernika. Posebno su u proslavi bila angažirana 

djeca i mladi koji su nakon bogoslužja u crkvi izveli 

glazbeni i folklorni program u narodnim nošnjama. 

U glazbenom programu nastupili su i hrvatski 

glazbenici i glumci Irena Grdinić i Mario Lipovšek Battifiaca koji su dan prije u subotu 14. 

svibnja oduševili župljane hrvatske župe svojom predstavom ‘Casabianca’. 

 

 

Zagreb, 14. lipnja 2022. 

Bl. Ivan Merz na izložbi slika u grkokatoličkom sjemeništu 

 
 Još u mjesecu svibnju ove godine u velikoj dvorani Grkokatoličkog sjemeništa u 

Zagrebu otvorena je izložba kolaž-ikona umjetnice Mirjane Nikolić među kojima se nalazi i lik 

bl. Ivana Merza. Tehnika izrade ovih ikona i svetačkih slika posebna je po tome što umjetnica 

u svojim radovima koristi kolaž slike kozmosa tj. svemira. Iz slika kozmosa izrezuju se sitni 

komadići iz kojih spajanjem nastaju jedinstvene ikone. Izložba ikona može se razgledati sve do 

20. lipnja 2022.,  svakoga dana nakon večernje liturgije u 18 sati i nedjeljom nakon župne 

liturgije u 10 sati. 

 

 

Zagreb, 15. lipnja 2022. 

Bl. Ivan Merz očuvao me od posljedica teške prometne nesreće 

 
 Mnogi vjernici utječu se u svojim potrebama zagovoru bl. Ivana Merza i bivaju uslišani.  

Njihove zahvale i svjedočanstva Postulatura bl. Ivana Merza objavljuje na njegovoj internetskoj 

stranici u direktoriju USLIŠANJA – ZAHVALE. Ovih dana primili smo još jedno dirljivo 

svjedočanstvo o primljenoj  milosti po zagovoru bl. Ivana Merza koji je zaštitio svoga štovatelja 

mladića Antu Avgustinovića od posljedica teške prometne nesreće. Njegovo svjedočanstvo 

donosimo ovdje u nastavku: 

„Događaj koji ću opisati u nastavku pišem kako bi potencijalno mogao pridonijeti postupku 

kanonizacije blaženog Ivana  Merza. Dana 4. 2. 2022. oko 22:30 h doživio sam tešku prometnu 

nesreću. Izgubio sam kontrolu nad vozilom Smart u zavoju pri brzini od oko 65 km/h, te sam 

sletio s ceste i udario vozačevim vratima u betonski stup. Cijela vrata su uništena, pri čemu se 

prozor razbio do kraja, a gornji dio karoserije (krov) auta uvinuo se prema meni, ali ne i do 

http://ivanmerz.hr/zagreb-bl-ivan-merz-na-izlozbi-slika-u-grkokatolickom-sjemenistu/
http://ivanmerz.hr/zagreb-bl-ivan-merz-na-izlozbi-slika-u-grkokatolickom-sjemenistu/
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mene. Zračni jastuci u automobilu nisu se aktivirali i samim time, čudo je da sam ostao živ, što 

je potvrdila svaka osoba koja je vidjela u kakvom je stanju auto bio nakon nesreće. Još je veće 

čudo što, ne samo da sam ostao živ, nego sam od takvog snažnog udarca zadobio samo malu 

posjekotinu od stakla na ruci, a ništa drugo nisam slomio, pa čak niti natukao. Nakon nesreće, 

izašao sam iz automobila kroz suvozačka vrata i nakon prvotnog kratkotrajnog šoka, osjetio 

sam veliki mir i sigurnost. Odmah sam znao da me sama Božja ruka spasila od smrti. Dok sam 

tako gledao automobil da vidim u kakvom je stanju, odjednom sam primijetio da se na 

vozačevom mjestu lijevo iznad volana nalazi sličica bl. Ivana Merza koju sam dobio za poklon 

na jednoj mladoj misi i koja je od tada bila u vozilu. Sličica je bila okrenuta tako da je Ivan 

Merz gledao direktno prema prednjem staklu koje je također počelo pucati, ali pukotina se nije 

proširila do kraja. Odmah sam znao, da je Bog iskoristio svoga slugu bl. Ivana Merza da me 

spasi, jer se ta sličica, od kada sam je dobio, nalazila na polici ispred suvozačevog mjesta, 

okrenuta licem prema suvozaču. U trenutku nesreće, umjesto daje pala prema dolje, što je 

izglednije, ona je preletjela do vozačevog mjesta i sletjela direktno ispred mene, da me zaštiti. 

Iako u trenutku nesreće nisam zazvao pomoć bl. Ivana Merza jer se sve dogodilo vrlo brzo, 

znao sam da je on bio taj koji me je spasio jer me već dugo prati na mom životnom putu. Sa 

svime navedenim, i do danas osjećam veliki mir kad se sjetim nesreće i siguran sam da me 

Božji sluga, bl. Ivan Merz spasio od sigurne smrti. Ovo svjedočanstvo pišem jer, od kada mi se 

dogodila ta nesreća, ponukan Duhom Svetim, osjećam u sebi potrebu da prenesem što je Bog 

učinio u mom životu preko bl. Ivana Merza i da na taj način pokušam pripomoći njegovoj 

kanonizaciji. Hvala i Božji blagoslov!“                Anto Avgustinović, Stupnik-Lučko (Zagreb) 

 

 

Rim, 20. lipnja 2022. 

Proslava u nedjelju, 8. svibnja 2022., u hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u 

Rimu 

 
 Uoči proslava spomendana sv. Leopolda Bogdana Mandića i bl. Ivana Merza, na Četvrtu 

vazmenu nedjelju, 8. svibnja 2022., koja je u liturgiji Katoličke Crkve ujedno i Nedjelja Dobrog 

Pastira, u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu održan 

je proljetni susret hrvatskih rimskih studenata. 

Euharistijsko slavlje predvodio je o. Alan Modrić, 

duhovnik Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima i 

profesor na Papinskom sveučilištu Gregoriana. 

Suslavilo je, uz rektora Papinskog hrvatskog zavoda 

sv. Jeronima vlč. Marka Đurina i vicerektora vlč. 

Marka Škrabu, još 20-ak drugih svećenika. Proljetni 

susret hrvatskih rimskih studenata organizira se svake 

godine uz proslavu spomendana svetog Leopolda Bogdana Mandića i blaženog Ivana Merza. 

Upravo na tu dvojicu velikana hrvatske duhovnosti oslonio je o. Modrić svoju homiliju 

gledajući ih iz perspektive Uskrslog Krista koji je bio njihov Učitelj i Dobri Pastir. Tako se 

ponajprije dotaknuo ljudske želje da čovjek bude potpuno i uvijek od svega slobodan. U toj 

borbi za slobodu, koja je opipljiva u sve novijim i pojedinačnim pozivima na ljudska prava, 

zaboravila se osnovna antropološka osobina čovjeka: da je on stvorenje koje je potrebno 

drugoga kako bi ga usmjerio na pravi put.  
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 Čovjek ima potrebu da bude vođen, on je u dubini svojeg bića i u pozitivno-kristovskom 

smislu „ovca“: onaj koji ima potrebu da ga Pastir štiti, vodi na obilne pašnjake i čuva u ljubavi 

i milosrđu za vječnost. Uzor pravog i istinskog vodstva o. Modrić vidi u Isusu Kristu – Dobrom 

Pastiru koji je za svoje spreman položiti život te koji ne ugrožava ljudsku slobodu već one koji 

su mu povjereni uvijek iznova traži jer ih poznaje. Glagol „poznavati“ u biblijskom govoru, 

istaknuo je propovjednik, označava prisnost, zajedništvo i bliskost a ne radi se o površnim 

iskustvima već o istini koja proizlazi iz trojstvenog života gdje su Otac i Sin u potpunosti jedno. 

U takvo zajedništvo Bog želi voditi svoje i dati im udjela na nebeskom slavlju, na vječnoj 

Jaganjčevoj Gozbi. Put do tog slavlja s čovjekove strane treba biti popločan vjerom, predanjem 

i kršćanskim svjedočenjem. A u tomu su uzori, kako je istaknuo o. Modrić, sv. Leopold Bogdan 

Mandić i blaženi Ivan Merz! 

 Sv. Leopold, čija je „visina“ bila 135 cm, postao je Božji div koji uči kako ponizno 

služiti i život graditi na milosrđu i opraštanju. On je u svojoj sobici u Padovi postao produžena 

ruka Dobrog Pastira te je svojim služenjem, u blagosti i strpljivosti, vratio mnoge zalutale ovce 

u Božje stado. 

 Bl. Ivan Merz, s druge strane, uzor čestitosti i čistoće, svojim životom pomirio je vjeru 

i znanost. Pokazao je da se potpuna, zrela i ljudska osoba postaje onda kada se vjera i razum 

ujedine. On je kršćansku vjeru prihvatio kao svoje životno zvanje te su zbog toga mladi na 

njegov grob isklesali natpis „Kristov orao“ – jer je bio onaj koji drugima pokazuje put k Suncu 

Gospodinovog uskrsnuća i pobjede nad grijehom. 

„Neka nam primjeri ove dvojice naših svetih 

sunarodnjaka budu pouka za duhovni, konkretni 

praktični život, da bi mogli privoditi duše k Bogu 

milosrđem, ljubavlju i praštanjem. Isto tako, da ono 

– što kao budući i sadašnji intelektualci primimo od 

naših studija i bavljenja znanošću – ne bude 

pokvareno našim karijerizmom i sebičnošću, nego 

oplemenjeno s dubokom i istinskom vjerom, s 

duhom poniznosti i spremnosti kako bi ono što 

primimo davali u služenju Bogu i braći i sestrama koji i danas čeznu za vjerodostojnim 

znakovima Dobrog Pastira, Isusa Krista“, zaključio je o. Modrić. Na kraju slavlja riječi zahvale 

uputio je rektor Đurin. Zahvalio je predslavitelju na prisustvu i propovijedi, Mješovitom 

pjevačkom zboru „Štorija“ iz Rukavca koji je predvodio pjevanje i poslije mise održao kratki 

koncert u crkvi te salezijanskim bogoslovima koji su posluživali. Na kraju je u Zavodu upriličen 

domjenak. Mješoviti pjevački zbor „Štorija“ iz Rukavca dio je Udruge „Domoljub 1909.“ te 

postoji od 2011. godine kada je osnovan. Okuplja 20-tak članova. Društvo „Domoljub 1909.“ 

u Rukavcu pokraj Opatije, općina Matulji, osnovano je 1909. godine sa svrhom podupiranja 

članova prigodom bolesti ili smrti i izobrazbe članova, čitanjem poučnih knjiga, društvenom 

knjižnicom, sijelima i zabavama. 

Zbor se do sada predstavio velikim Uskršnjim i ljetnim koncertima na području Primorsko-

goranske županije, te na božićno-novogodišnjim koncertima u Opatiji, Matuljima, otoku Krku 

i Ilirskoj Bistrici (Slovenija). Veliki uspjeh bilježe i na Liburnijskim smotrama zborova, a 

najviše su ponosni na „Večer od kanta i štorije“ i večer „Za kušćić raja“ koje su se održale u 

sklopu Petrova u Rukavcu gdje su ugostili prijateljske zborove i osim njih predstavili i 

zanimljive predstave na čakavštini koje izvodi dramska skupina. 
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Zagreb, 20. lipnja 2022. 

Tijelovo u župi bl. Ivana Merza – Špansko 

 
 Blagdan Tijelova, 16. lipnja, župljani Župe bl. Ivana Merza u Zagrebu – Špansko 

proslavili su na župnom zemljištu, mjestu izgradnje buduće crkve svečanim euharistijskim 

slavljem i procesijom ulicama svoje župe. Svečanu misu 

predvodio je je upravitelj župe Marko Čolak koji je u 

homiliji istaknuo: „Danas u euharistijskim procesijama 

izlazimo iz naših crkava da ljudima našeg vremena 

pokažemo tko je Isus, da im pokažemo da je On zaista 

onaj koji ništa ne uzima, a sve daje, daje do kraja, dajući 

nam se za hranu u prilikama kruha i vina u euharistiji. To 

je dobro, ali to nije dovoljno ako ga istovremeno ne 

ponesemo i u nama, u živote naše obitelji, susjedstva, radna mjesta, škole, medije, da bi i tamo 

bio prepoznatlljiv, da bi ljudi gledajući u nas, u nama prepoznali Njega.“ Župnik Čolak poručio 

je: „Najbolje ćemo pokazati tko je doista Isus Krist budemo li autentični svjedoci Isusa Krista 

i njegove ljubavi svojim riječima, ali i još više od riječi svojim životom.“  

 Nakon mise župljani su  se procesiji s Presvetim Oltarskim Sakramentom uputili 

ulicama Župe časteći i slaveći Krista živoga i svjedočeći svoju vjeru i svoje predanje Kristu. 

Uz zajedničku molitvu i pjevanje euharistijskih pjesama procesija je prošla od župnog zemljišta 

do župne kapelice.  Svatko je nosio svoje molitve i čežnje, a svima je bila jedna zajednička, 

molitva za izgradnju župne crkve. 

 

 

Zagreb, 29. lipnja 2022. 

Sisački biskup Vlado Košić spomenuo bl. I. Merza na proslavi Srca Isusova 

u Palmi 

 
 Svetkovina Presvetog Srca Isusova proslavljena je u petak 24. lipnja u dvorištu uz 

baziliku Presvetog Srca Isusova u Zagrebu, a središnje euharistijsko slavlje predvodio je sisački 

biskup Vlado Košić. Proslava je treću godinu 

održana u dvorištu uz baziliku zbog njezine obnove 

nakon potresa. Od ranog jutra tisuće štovatelja 

sudjelovalo je na osam misnih slavlja. Cijeloga 

dana svećenici su bili na raspolaganju za slavlje 

sakramenta ispovijedi u samostanskim 

prostorijama i u dvorištu. Vrhunac svečanosti bilo 

je euharistijsko slavlje navečer u 19 sati koje je 

predvodio biskup Košić. Uz brojne hodočasnike i goste, na večernjoj euharistiji sudjelovale su 

izaslanica predsjednika Hrvatskoga sabora zastupnica mr. sc. Zdravka Bušić, izaslanica 

predsjednika Vlade Republike Hrvatske ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen 

Koržinek te pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode mr. sc. Lana 



900 
 

Križaj.Mons. Košić u propovijedi je govorio o Srcu Isusovu kao središtu vjere te o aktualnim 

temama Crkve i hrvatskog društva. Na kraju propovijedi govorio je i o bl. Ivanu Merzu. Evo 

Biskupovih riječi o našem  Blaženiku:  

 „U ovoj bazilici Srca Isusova leži tijelo sveca, našeg bi. Ivana Merza. On je uzor i 

zaštitnik mladeži. Živio je doista u čistoći i velikoj pobožnosti, svakodnevno slaveći svetu 

Euharistiju. Kao vjernik laik bio je profesor književnosti, dakle profesionalno je djelovao u 

svijetu, no mnogo je mladih usmjeravao i vodio Kristu. On je svega sebe žrtvovao za Crkvu jer 

ju je ljubio. A koliki mladi danas prihvaćaju laži i nabacuju se blatom na svoju Crkvu?!  

Mladima trebaju jaki primjeri, odlučni i beskompromisni ideali kakve je živio bl. Ivan Merz.“ 

Nakon misnog slavlja uslijedilo je čašćenje svih vjernika uz pomoć volontera iz Studentskog 

katoličkog centra (Skac) i druženje uz tamburaški sastav Diversa. 

 

 

Filipini, 20. srpnja 2022. 

Na Filipinima prvi put proslavljen blagdan Majke Božje Bistričke 
 

 Na Filipinima je u srijedu 13. srpnja prvi put proslavljen blagdan Majke Božje Bistričke 

u organizaciji Vicepostulature bl. Ivana Merza koja ondje djeluje već više godina. 

Svečana misa slavljena je u kapeli Centra bl. Ivana Merza u gradu Marikina u blizini glavnoga 

filipinskog grada Manile. U kapeli se nalazi replika kipa Majke Božje Bistričke izrađena od 

drveta koji je naručen u povodu proslave 125. obljetnice krštenja bl. Ivana Merza. 


