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Pođite, dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime
Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovijedio!
(Mt 28,19-20)

UVODNA RIJEČ
Poštovani čitatelji!
Pred nama je novi broj našega
župnog lista „Marijin put“. Ovaj
broj posvećen je Misijama jer izlazi u misijskom mjesecu listopadu
kada se posebno sjećamo misionara i misija.
Želimo ovim putem probuditi misijsku svijest svih nas i
potaći nas na izvršenje misijskog
poslanja u Crkvi na koje smo svi
pozvani po sakramentu krštenja.
Zato misije nisu zadaća samo
nekih koje je Gospodin posebno
pozvao, nego su zadaća svih nas.
Svi smo mi odgovorni za misije,

Osim o misijama, u
ovom broju Marijinog puta moći ćete
pročitati i naše stalne rubrike: upoznajmo Bibliju, vijesti i
događanja u našoj
župi, web preporuku,
zatim o sakramentu
Euharistije i druge zanimljivosti. Neka vam
ovaj broj župnoga lista bude na duhovnu
korist i izgradnju mitj. za naviještanje Isusove Radosne
sijske
svijesti
i suodgovornosti za
vijesti svakom čovjeku. Svi smo
pozvani moliti za misije, ali i sami Crkvu i njeno poslanje.
biti misionari svojim kršćanskim
župnik Josip Matanović
životom.

NAJAVLJUJEMO...
Godina braka i obitelji u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji
2007. – 2008.
Dijecezanski biskup mons. dr. Marin Srakić proglasio je 15. kolovoza ove
godine na hodočasničkom misnom slavlju u Aljmašu „Godinu braka i obitelji“
za našu biskupiju. Uz pastoralna događanja u biskupiji, sadržajima vezanim uz
brak i obitelj bit će posvećena i neka događanja u našoj župi. Tako je u nedjelju
16. rujna održan prvi u nizu susreta za bračne parove, toga puta za mlađe
supružnike koji su u braku do pet godina. Susret je vodio dr. Andrija Kopilović,
svećenik subotičke biskupije. Tijekom idućih mjeseci nastavit će se s ovakvim
susretima, o čemu ćete biti obaviješteni preko nedjeljnih župnih obavijesti.

Taize molitva i klanjanje križu
Tijekom ove pastoralne godine nastojat će se sa zborom mladih jednom u mjesecu
organizirati molitva s pjesmama iz Taizea za mlade naše župe. Točan dan i vrijeme
molitve oglašavat će se u nedjeljnim župnim obavijestima. Pozvani su naši krizmanici,
srednjoškolci, studenti, ali i svi ostali župljani koji se žele pridružiti ovakvom načinu
molitve u tišini, uz meditativne pjesme i svjetlost svijeća! Prva molitva s klanjanjem
križu održana je u našoj crkvi u petak 28. rujna u 20.30 sati.

Iz župnog Caritasa
Dežurstvo. Članovi župnog Caritasa dežuraju u vjeronaučnom centru svakoga utorka jedan sat prije večernje
mise (sada je to između 17 i 18, a u ljetnom periodu od 18 do 19 sati).
Sastanci. Zadnjeg utorka u mjesecu u 17 sati održavaju se sastanci članova i volontera župnog Caritasa.
Pozvani su svi koji nam se žele priključiti.
Odjeća i obuća. Tijekom cijele godine prima se odjeća i obuća za djecu i mlade.
Ostali artikli. Ukoliko netko želi darovati nešto od svojih proizvoda ili suviška rado ćemo primiti i proslijediti
obiteljima u potrebi. (R.C.)
Župni list “Marijin put”
Broj 12, izašao u listopadu 2007.
Izdaje Župa Bezgrešnog začeća BDM u Valpovu (za internu uporabu)
Odgovara: Josip Matanović, župnik
Uredništvo : Damir Stanić, Davor Šamadan, Darija Jančikić
Ines Pepić, Ružica Cvenić, Ladislav Pađen
Kontakt telefon: 031 651-513
www.zupa-valpovo.com • e-mail: rzu-valpovo@os.htnet.hr
Tisak: KROMOPAK, Valpovo
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MISIJSKO POSLANJE CRKVE

IN MEDIAS RES

Misije i misionari
,,Osobiti pothvati kojima vjesnici evanđelja, poslani
od Crkve, idući u sav svijet vrše zadaću propovijedanja
evanđelja i zasađivanja same Crkve u narode i skupine
koje još ne vjeruju u Krista, općenito se nazivaju ‘misijama’.
Vlastita svrha ove misijske djelatnosti jest evangelizacija i
zasađivanje Crkve u narodima i skupinama gdje se još nije
ukorijenila“. (II. Vatikanski sabor, Dekret „Ad gentes“ o
misijskoj djelatnosti Crkve, br. 6).
Naviještanje Božje riječi treba biti uvijek neizostavno
praćeno brigom za cjelovitog čovjeka, za njegove različite
potrebe, kako bi postao svjestan svog ljudskog dostojanstva
i kako bi u kršćanima prepoznao istinske Isusove učenike
kojima se i sam želi pridružiti.

Misionari i misionarke iz Crkve u Hrvata
Hrvatskih misionara i misionarki ima ukupno 117
i djeluju u 33 zemlje u Africi, Latinskoj Americi, Aziji,
Oceaniji i misijskim područjima Europe. Tu nisu pribrojene
naše zemljakinje, članice družbe Misionarki ljubavi
Majke Terezije, kojih ima preko dvadeset u različitim
dijelovima svijeta. Svi oni nastavljaju misionarsko djelo
naših nezaboravnih misionara o. Ante Gabrića i Majke
Terezije. U ime sveopće i naše domovinske Crkve misionari
velikodušno i radosno naviještaju evanđelje koje ljude
oslobađa krivih vjerovanja i strahova te im otkriva pravoga
i dobroga Boga.
Misijska su područja vrlo nerazvijena i siromašna pa
ondje mnogi ljudi, osobito djeca, često trpe od gladi i zaraznih
bolesti. Uz propovijedanje Božje riječi i osnivanje novih
kršćanskih zajednica misionari donose ljudima i plodove
civilizacijskog napretka. Započinju s opismenjavanjem i
razvojem škola, organiziraju zdravstvenu zaštitu, uče ljude
obrađivati zemlju, mladima omogućuju stjecanje zanatskih
zanimanja i drugog obrazovanja. Redovnice misionarke
se osobito brinu za napuštenu djecu koja su ostala bez
roditelja te pružaju pomoć nemoćnim i ostavljenim starijim
ljudima. I u različitim drugim potrebama, teškim i gotovo
dramatičnim situacijama, oči nevoljnika uprte su prema
misionarima. Molitvom, žrtvama i darivanjem uključujemo
se i mi u djelo naših misionara i misionarki.

Što god učiniste jednomu od ove moje
najmanje braće, meni učiniste!

(Mt 25, 40)

ZAMBIJA
Don Boris Dabo svećenik je
Krčke biskupije, a kao misionar djeluje
u Zambiji od 1983. godine. Boravio je u
nekoliko misija, a od 2003. godine radi
na osnivanju misije Lusu. Do dolaska
misionara na području Lusu nije bilo
vjernika katolika. S vremenom je rođena
mala vjernička zajednica čiji broj i dalje
raste. Pridružuju im se novi članovi pa privremena kapelica
postaje premalenom i potrebno je sagraditi pravu crkvu. U
Hrvatskoj postoji čak 350 članova kluba prijatelja misije Lusu.
Svojim članarinama od 120 kuna godišnje i novčanim prilozima omogućuju da njihova crna braća na dalekom afričkom
kontinentu dobiju crkvu, školu, mlin, da bolesni dobiju prijeko
potrebnu medicinsku skrb i osnovne lijekove. Radi što kvalitetnije suradnje s prijateljima i podupirateljima misije, pokrenuta
je vrlo zanimljiva web stranica misije - www.lusumission.org.

PERU

Mons. Drago Balvanović,
svećenik Banjalučke biskupije,
misionar je u Peruu. Njegova je služba dvostruka. Djeluje na domaćoj župi i vodi
dušobrižništvo za Hrvate u Peruu i susjednim zemljama. Radi
na uključivanju laika u misijski
rad u župi kroz pohode obiteljima. Tom prilikom s ukućanima
čitaju i razmišljaju nad Sv. pismom te ih upoznaju sa župnim životom i aktivnostima. Plod
je tih misija dolazak mnogih novih ljudi u crkvu i osnivanje
novih zajednica unutar župe. Animiranje novih misijskih
djelatnika događa se u radu s djecom. Sva se djeca prije prve
pričesti i krizme uključuju u karitativne aktivnosti, skupljaju
stvari koje se mogu iskoristiti i prodati, daju svoje male doprinose, šire katolički tisak, nedjeljom odlaze u dijelove grada
gdje žive siromasi i donose im pomoć. Tako su nastale misijske skupine po župama. Posjećuje zatvor, bolnice, dječje domove i starački dom. Mlade obitelji posjećuju i pomažu dvije
kuće zajednice Cenacolo za liječenje ovisnika.

SALOMONSKI OTOCI
Lazarist p. Ivica Gregurec u misijama je na Salomonskim Otocima u
Oceaniji. Obnaša službu odgojitelja i
predavača u bogoslovnom sjemeništu
i župnik je u župi Dobrog Pastira koja
ima sedam zajednica u šezdeset sela.
U tri zajednice grade se crkve, a jednu
obnavljaju. Ima puno djece i mladih. U
ruralnom području mnogi roditelji ne
šalju djecu u školu. Pokrenuo je pomaganje školovanja putem
kumstva iz Hrvatske. Ako roditelji primaju stipendiju za
srednjoškolca, trebaju se obvezati da će slati svu drugu djecu
u osnovnu školu. Do sada mu se javilo stotinjak kumova iz
Hrvatske. Kumstvo je 500 kn za cijelu godinu. Nekima je to
90% školarine, drugima četvrtina, ovisi o vrsti škole. Važno je
da imaju spoznaju – postoji Crkva i izvan Otoka i netko misli
na njih. U Nacionalnom misijskom uredu u Zagrebu može se
nabaviti audio CD s pjesmama sa Salomonskih otoka, snimljen u selima ove misije.

PERU Franjevac

Tomica Hruška,
brat laik iz Zagrebačke franjevačke provincije, zadnjih pet godina vodi misijsku
postaju Oventeni u vikarijatu San Ramon u Peruu. Vikarijatom upravlja biskup
Gerard Žerdin iz iste franjevačke provincije. Misija se nalazi u amazonskom
dijelu Perua. Fra Tomica na cijelom tom
području djeluje sam i provodi jednostavan i skroman seoski život. Stanovnici su pripadnici plemena Ašeninga i doseljenici iz planinskog dijela Perua, potomci
Kečua Indijanaca. Naseljeni su u 35 sela oko središnjeg mjesta Oventeni. Pohađa brojna naselja i nastoji u svemu biti na
pomoć domaćim ljudima. Nedjeljom i u nekim drugim prigodama okupljaju se u crkvi na službu riječi, pobožnosti, krunicu,
pjevanje, katehezu. Nekoliko puta godišnje, kad franjevcisvećenici uspiju doći, slavi se sv. misa. Ljudi se bave lovom, obradom kože, tkanjem, imaju nešto voća, a obrađivanje zemlje
nije razvijeno. U tamošnjem društvu jako je naglašena i važna
pripadnost plemenu.
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Nacionalna uprava papinskih misijskih djela

Što su to Papinska misijska djela?
Papinska misijska djela nastala su
u Europi kao potpora misionarima
među nekršćanskim narodima na
drugim kontinentima. Danas su ova
djela ustanova Crkve u cijelom svijetu. Ona sačinjavaju jednu jedinstvenu ustanovu koja ima četiri različita
ogranka: Djelo za širenje vjere, Djelo svetog djetinjstva, Djelo svetog
Petra apostola i Misijsku zajednicu
svećenika, redovnika i redovnica.
Središnja uprava svih četiriju djela za
cijelu Crkvu nalazi se u Rimu. Osim
toga, u svakoj državi postoji Nacionalna uprava Papinskih misijskih
djela.
Zajednički je cilj ovih četiriju misijskih djela stvaranje i unapređenje
misijske svijesti kod Božjeg naroda
za cijelu Crkvu.
Nacionalna uprava PMD-a
Prvotna je zadaća Nacionalnog
misijskog ureda kod vjernika poticati
molitvu i duh žrtve za misije. Putem
misijske animacije ured informira
vjernike o životu i potrebama Crkve
na misijskim područjima, misijskim
listom Radosna vijest pruža novosti
iz života naših misionara te se preko
darova dobročinitelja brine za materijalnu potporu misijama, kako u
općem smislu (sredstva se upućuju u
Rim, odakle se dalje prosljeđuju onima kojima su najpotrebnija) tako i
konkretno pomažući hrvatskim misionarima.
Tijekom godine, a posebno za

Misijsku nedjelju (pretposljednja
nedjelja u listopadu) i za Bogojavljenje - Tri kralja (Dan svetog djetinjstva) pripremaju se i šalju po
našim župnim zajednicama prigodni
plakati uz liturgijske i druge animacijske priloge. I korizmenom vremenu, posebno Cvjetnici, želi se dati
misijski smisao. Ustalila se praksa i
želja da se preko prijatelja misija iz
nekoliko biskupija južne Hrvatske
u što veći broj naših župnih zajednica za Cvjetnicu dovezu maslinove
grančice. Darovani prilozi vjernika okupljenih na
misnim slavljima idu za
Djelo svetog djetinjstva
(pomoć za projekte kojima se pomažu djeca u
misijama).
• Djelo za širenje vjere
osnovala je Francuskinja
Pauline Marie Jaricot u Lyonu 1822.
godine. Ono na najjednostavniji
način objedinjuje molitvu za misije
i misijsku animaciju s malim dobrotvornim prilogom kao doprinosom u širenju evanđelja. Ovo misijsko djelo danas je prisutno u više
od 120 zemalja. Djelo je postalo toliko značajno da se može reći kako bi

MISIJSKA NEDJELJA
Pretposljednja nedjelja u listopadu za cijelu je Katoličku Crkvu dan molitve i posebne misijske animacije. To je Svjetski misijski dan ili Misijska nedjelja. Na taj dan
cijela Crkva moli na misijske nakane i skuplja priloge za misije.
Prikupljeni prilozi preko biskupskih ordinarijata, zatim Nacionalnih uprava PMD
stižu u rimsku središnjicu Djela za širenje vjere. Opća godišnja skupština PMD,
koja se održava svake godine u prvoj polovini svibnja, uz obrađivanje aktualnih
tema o misijskom poslanju Crkve raspoređuje pristigla materijalna dobra diljem
svijeta na temelju pristiglih i od opće skupštine prihvaćenih zamolbi.
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bez molitvi, žrtvovanja te novčanih
priloga dobročinitelja bilo nezamislivo odvijanje evangelizacije te širenje
Crkve, kako u duhovnom tako i u
materijalnom smislu. Odgoj, informacije i misijska animacija prvotna
su zadaća ovog misijskog djela.
Djelo je aktivno tijekom cijele godine, a pojačava se u mjesecu listopadu. Taj se mjesec u svim zemljama
smatra mjesecom sveopćih misija.
Pretposljednja nedjelja listopada,
proglašena Svjetskom misijskom

nedjeljom, predstavlja vrhunac aktivnosti Djela. Toga dana kršćani
cijeloga svijeta žele više posvijestiti
svoju zajedničku odgovornost glede
evangelizacije svijeta.
• Djelo svetog djetinjstva osnovao je 1843. godine biskup Charles
de Forbin-Janson s namjerom promicanja misijske svijesti među djecom. Do njega su dopirali potresni
apeli misionara iz Kine za pomoć u
spašavanju novorođene djece koju
su roditelji uslijed siromaštva izlagali i prepuštali smrti. Duboko
proživljavajući tešku situaciju djece u
Kini biskup de Forbin-Janson tražio
je način kako im pomoći. I jednog
dana nalazi odgovor: „Probudimo
interes naše europske djece da pomo-

IN MEDIAS RES

za Hrvatsku
RADOSNA VIJEST

Ubijeni misionar fra Vjeko Ćurić (1957.-1998.)
RUANDA

Posebno mjesto u građenju
misijske svijesti i odgovornosti Crkve
u Hrvata ima misijski informativni
list Radosna vijest koji izlazi punih
trideset i pet godina. Ovaj list, pokrenut kao glasilo Misijske centrale Nacionalne uprave papinskih misijskih
djela bivše države, započeo je izlaziti u
Sarajevu na Svijećnicu 1972. godine, a
posljednjih petnaestak godina izlazi u
Zagrebu. Radosna vijest bila je i ostala
listom povezanosti između hrvatskih
misionara i misionarki diljem svijeta
i brojnih prijatelja misija i misionara
u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini.
Sadašnja naklada lista je 4.000 primjeraka. Možete ga naći i u našoj župnoj
crkvi – na stoliću za tisak.
gnu spašavanje svoje male braće u Kini“.
Saziva djecu Pariza i predlaže im „plan
spašavanja“: svaki dan za djecu u Kini izmoliti jednu Zdravomariju, da po krštenju
postanu djeca Božja i svakog mjeseca darovati jedan novčić za njihove potrebe. Djeca
su to prihvatila s oduševljenjem i tako se
„rodilo“ Djelo svetog djetinjstva.

Cilj je Djela svetog djetinjstva kod djece
svratiti pozornost na duhovne i materijalne potrebe djece u misijama i potaknuti ih
da im pritječu u pomoć svojim molitvama,
žrtvama i djelima solidarnosti, pomažući
im da otkriju lik Isusa Krista. Svraćajući pozornost na materijalne potrebe siromašne
djece ne smije se zaboraviti istaći bogatstvo njihovih duhovnih vrijednosti.
• Djelo Svetog Petra apostola utemeljile
su 1889. godine u Francuskoj Jeanne Bigard i njezina majka Stephanie u svrhu
promicanja odgoja i školovanja domaćih
svećenika u misijskim zemljama. Djelo

Bosanskog franjevca fra Vjeku Ćurića, koji je od 1983. godine bio misionar u Ruandi, ubili su još uvijek nepoznati počinitelji 1998. godine. Tijekom
strašnog sukoba u Ruandi 1994. godine, kada su gotovo svi stranci napustili
zemlju, fra Vjeko je ostao i činio gotovo nemoguće samo da bi spasio što više
ljudi. Misionar don Danko Litrić o njemu piše:
„Bio je neobičan čovjek. Veseo i nasmijan. Spreman na šalu. S malima je
bio malen, s velikima velik. Posebno se pokazao junački u ratu i strašnom genocidu u Ruandi. Mnoge je preveo žive preko barijere smrti. U vihoru rata prolazio
je onuda kuda nitko nije smio proći. Dovozio je iz Burundija hranu za izgladnjele… Nakon rata gradi srušeno u srcima i kućama. Pomagao je prognanicima, gladnima po zatvorima, logorima i selima. Izmirio je mnoge sukobljene…
Poznavao je jako dobro domaći jezik, poznavao je običaje i ćud domaćih ljudi
– samo mu je crna koža nedostajala da bude Ruanđanin… Fra Vjeko nije htio
umrijeti. Htio je živjeti. Znao je da neprijatelji vrebaju na njega, da ga žele ubiti.
Nije pobjegao. Nekoliko je puta uspio izbjeći smrti. Riskirajući sebe, spasio je
mnoge. Konačno je podlegao. Zločinci ubiše dobročinitelja… Natpis iznad groba
savršeno izražava ono što je fra Vjeko živio: NITKO MI NE MOŽE ODUZETI
ŽIVOT, JA GA SAM DARUJEM!“
Na sprovod su došli svi ruandski biskupi, predsjednik vlade, nekoliko
ministara, predstavnici brojnih međunarodnih organizacija koje djeluju u
Ruandi, franjevci iz nekoliko afričkih zemalja, pa i petorica iz Bosne, a pored
tog silnog mnoštva uglednika još više fra Vjekinih siromaha i to iz oba nekoć
sukobljena ruandska plemena, Hutu i Tutsi. Unatoč želji rodbine i njegovih
bosanskih fratara da ga pokopaju u Bosni, prema svojoj izričitoj želji pokopan
je u Ruandi, među ljudima kojima je darovao sve što je imao i što je bio.
poziva na duhovnu i materijalnu suradnju u pomaganju sjemeništima na misijskim područjima. Prikupljeni prilozi
omogućuju podizanje i razvoj brojnih velikih i malih biskupijskih sjemeništa. Dostatan broj domaćih svećenika i redovnika
put je prema trajnom osamostaljivanju
i zaživljavanju mladih mjesnih Crkvi na
misijskim područjima.
• Misijska zajednica utemeljena je u svrhu
evangelizacije svijeta, a u sebi uključuje
svećenike, članove redovničkih zajedni-

ca kao i druge osobe koje su na bilo koji
način pozvane animirati Božji narod. Zajednicu je 1916. godine utemeljio talijanski
svećenik bl. Pavao Manna, koji je uslijed
bolesti morao prekinuti svoj misionarski
rad u Burmi i vratiti se kući u Italiju. Po
povratku iz misija nesmanjenim žarom
predaje se, uglavnom pišući, podupiranju
misija i promicanju svijesti o tome da su
misije obveza svih kršćana, osobito onih
posvećenih sakramentom svetog reda.
Priredili: Saša Ričković i Damir Stanić

Nacionalna uprava papinskih misijskih djela – Misijski ured, Nova Ves 4,
10000 Zagreb, tel. 01/4669-253, e-mail: missio.croatia@zg.t-com.hr
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MISIJSKO POSLANJE CRKVE
PROJEKT LJUBAVI I SOLIDARNOSTI
- SPASIMO SIROČAD U KONGU
IN MEDIAS RES

U korizmenom broju našega župnog lista predstavili smo projekt Nacionalne
uprave papinskih misijskih djela za pomoć siročadi u misiji don Danka Litrića u
Ruandi. Vjerujemo da su se mnogi od vas uključili svojim molitvama i pokojim
darom. Nacionalni misijski ured ove je godine pokrenuo projekt za pomoć
siročadi u Kongu. U misijskom listu „Radosna vijest“ redovito se izvješćuje o
pristiglim darovima. Uključimo se i mi koliko možemo – čak i skromni dar može
puno pomoći (jedan dnevni obrok za dijete ili starca stoji svega 55 lipa).

T

ijekom godine dolaze nam u pohode
naši misionari iz vruće i crne Afrike.
Iscrpljeni teškom klimom, neumornim
radom i oskudicom dolaze na oporavak, ali još više da bi svjedočili o gotovo
neizrecivoj bijedi. Ne mogu ostati spokojni i nijemi te postaju glas zaboravljenih stradalnika.
Sestra franjevka Mirabilis Višić, jedna od sedam naših misionarki u afričkoj
državi Kongo, govorila nam je i o svojim
najbolnijim iskustvima: U razdoblju od
1996. do 2004. godine u Kongu su bjesnila čak tri rata. Posljedica toga je da tisuće,
deseci tisuća mališana, lutaju šumama i
gradovima potpuno sami. Izgriženi od
crva i kukaca. Sami. Gladni, goli. Očevi
su im ubijeni u ratu, a majke otete, silovane, nestale ili umrle od side. Napuštenoj
djeci mi redovnice ostajemo posljednja i
jedina nada. U četiri centra koje vodimo
hranimo oko tisuću mališana. Nažalost,
nismo im u stanju pružiti hranu svaki
dan jer za to nemamo dovoljno sredstava.
Budući da ovisimo isključivo o donacijama, naša kuhinja je trenutno u pogonu
svaki drugi dan. Između tih obroka tisuću
najsiromašnije djece gladuje…
Jednoga je dana u našu misiju majka
dovela svoju jedanaestogodišnju kćer,
djevojčicu tešku samo 27 kg. Curica je
bila trudna sedam mjeseci. Nije znala što joj se događa. Kada sam je pitala
kako se osjeća, odgovorila mi je da joj
se nešto čudno miče u trbuhu. Jadno je
dijete otela neka od paravojnih skupina.
Kad je spašena, nije shvatila da se vraća
trudna. Pucalo mi je srce kada sam joj to
objašnjavala.
Kroz naše dvije bolnice o kojima skrbimo do sada je prošlo 12.000 silovanih
žena i djevojaka. Strašno je to. Čovjek
tada jedino može moliti Boga i nadati se
da će doći kraj patnjama. Najteže je gledati djevojčice kojima se to dogodilo. Ali
što učiniti s djecom koja su rodila djecu?
Ostaje nam jedino da ih utješimo i nahranimo, ali na žalost niti toga nemamo dovoljno… U jednom je mjestu nađeno 800
djece silovanih majki. Nitko ih nije želio.
Znamo da je to što činimo samo kap u
oceanu, ali kada je ne bi bilo, oceanu
bi nedostajala ta kap.
bl. Majka Terezija
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Svoju pomoć možete poslati preko Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela,
Nova Ves 4, 10000 Zagreb. Broj žiro računa: 2360000-1500109114, poziv na broj:
1123, opis plaćanja: „Pomoć za siročad u Kongu“.

One koje nađemo u dobrom stanju prigrlimo i damo im krov nad glavom, ali na
žalost ima i onih za koje više nema nade.
Kada im kosa požuti, a narastu trbuščići,
kada se prestanu smijati i zašute, to je
znak da smo došli prekasno. Umiru od
gladi…“
Uključimo se suosjećanjem i dari-

vanjem u misijski rad sestara u Kongu.
Svaki čovjek može davati od svoga duhovnog bogatstva i dijeliti od svoga materijalnog posjedovanja – poručila nam je
s. Mirabilis. Neka dobri Bog blagoslovi
velikodušne darivatelje!
dr. Milan Špehar, nacionalni ravnatelj za misije

• ZA SVE ONE KOJI MISLE KAKO SU RAD MISIONARA I POMAGANJE MISIJA UZALUDAN
POSAO, JER NIKADA NEĆE BITI MOGUĆE SVIMA POMOĆI, EVO JEDNE POUČNE
PRIČE:
SPAŠAVANJE NASUKANIH MORSKIH ZVJEZDAČA
Jedan je naš prijatelj hodao u sumrak niz opustjelu meksičku plažu. Dok
je tako hodao, u daljini je opazio drugog čovjeka. Kako mu se približavao, uočio
je da se taj čovjek stalno saginje, nešto uzima i baca u more. Ponovno i ponovno
vitlao je predmete u ocean.
Kad mu se naš prijatelj još više približio, vidio je da muškarac kupi
zvjezdače koje je more naplavilo na plažu te da ih, jednu po jednu, baca natrag u
vodu. Naš je prijatelj bio zbunjen. Prišao je muškarcu i rekao:
– Dobra večer, prijatelju. Pitam se, što to radite?
– Bacam ove zvjezdače natrag u ocean. Vidite, nastupila je oseka i sve su
se nasukale na obali. Ako ih ne vratim u more, uginut će.
– Razumijem – odgovorio je moj prijatelj – no na ovoj plaži zacijelo ima na
tisuće zvjezdača. Ne možete nikako doći do svih njih. Jednostavno ih je previše. I,
zar ne shvaćate da se to vjerojatno događa na stotinama plaža uzduž i poprijeko
cijele ove obale. Zar ne vidite da tu nema pomoći?
Čovjek se nasmiješio, opet se sagnuo, uzeo sljedeću zvjezdaču i, dok ju je bacao
natrag u more, odgovorio: – Za ovu ipak ima. I nastavio…

PREDSTAVLJAMO KNJIGU

Don Danko Litrić: VAPAJ SIROČADI IZ RUANDE

M

nogi su od vas možda već čuli za
Ruandu, malu zemlju u središnjoj
Africi u kojoj se 1994. godine, pred očima
cijelog svijeta, dogodio krvavi sukob plemena Hutu i Tutsi. Neki su možda gledali film „Hotel Ruanda“, nadahnut ovim
tragičnim sukobom, no to je tek djelić
priče. Povijest toga krvavog sukoba seže
daleko u prošlost, u vrijeme kolonizatorskih osvajanja.
Kao i tada, i ovoga su puta oni nedobronamjerni, uz snažnu potporu
svoje materijalne i vojne moći, umiješali
duge prste svoje prljave politike, kako bi

opet snažno pa u svakog iskrenog čitatelja
na neki način unosi sveti nemir. Njegova
su razmišljanja iskrena, katkada kritična,

načelom „Zavadi, pa vladaj!“ ovoj zemlji
i njenim ljudima donijeli zlo. U samo tri
mjeseca u Ruandi je ubijeno oko milijun ljudi, među kojima 3 biskupa, 118
svećenika te preko 200 redovnika i redovnica. U vihoru rata našli su se također
brojni misionari, među njima i hrvatski
salezijanac don Danko Litrić, čiju knjigu
pisama i svjedočanstava ovdje predstavljamo. Ovaj je misionar preživio strahote
rata, a nakon jednogodišnjeg oporavka
od doživljenog šoka, ponovno se vratio
u svoju Ruandu u jesen 1995. godine. U
knjizi je riječ upravo o tom razdoblju nakon sukoba, o njegovom misionarskom
djelovanju do danas.
Don Danko piše jednostavno i jasno, ali
…Nalazim se u Domu za siročad i za djecu ulice, kao upravitelj – kako neki u šali vele
„šef uličara“. To je jedna velika i komplicirana misija – omladinski dom za siročad,
napuštenu djecu i djecu ulice. Nalazi se na velikom terenu od 20 hektara. To nije jedna
kuća – to je čitavo selo. Ima puno kuća i kućica, puno radionica i razreda – ipak, za
mnoštvo djece i mladih što ih imamo to je sve premalo. Sve se nalazi u jednoj dolini,
u močvari – puno vode, žaba i komaraca. Dom je smješten u središtu glavnog grada
Kigalija. Nalazi se u salezijanskoj župi Kicukiro, u kojoj sam proveo osam godina svog
prvog misijskog djelovanja u Ruandi – od 1982. do 1990. godine… Mi smo tu četiri
salezijanca… Pomaže nam blizu stotinu učitelja, odgojitelja i radnika.
Naše polje rada su djeca i mladi – siročad i djeca ulice – kojih imamo 140 u domu i još
oko 900 polaznika koji cijeli dan uče kod nas razne zanate – ukupno preko tisuću. Uče
sve moguće zanate: za zidare, stolare, električare, kovače, vodoinstalatere, krojače,
tajnike, umjetnike… Neki borave kod nas, a pohađaju osnovnu ili srednju školu vani
u gradu. U podne imaju obrok kod nas – to je mnogima jedini obrok dana. Navečer
negdje prenoće – tko kod prijatelja, a mnogi i na ulici.
Upao sam u veliku gužvu – ne znam kako ću isplivati. Kad bih htio sve znati i staviti u
red, poludio bih. Bože, pomozi i Gospe blažena!
don Danko

pa i na vlastiti račun, katkada isprekidana suzama, katkada protkana nekom
radosnom viješću iz njegove misije. Vapaj
siročadi, koja u afričkoj zemlji Ruandi kucaju na vrata don Dankove misije, preko
ove njegove knjige dolazi i do svakoga od
nas.

Ova knjižica nije samo sredstvo misijske animacije, materijal koji nam pomaže
upoznati život i potrebe misionara i naše
siromašne braće i sestara u dalekim zemljama. Ona nije samo poticaj za neku
novčanu uplatu za pomoć ili školarinu
tamošnjoj djeci. Knjiga nam, uza sve to – i
puno više od toga, pruža poticaje za naš
osobni život i kršćansko zalaganje. Ona
nam otkriva kako žive siromasi Ruande,
ali poziva nas „otkriti“ kako živimo mi
sami. Iskrenom čitatelju otkrit će koliko
smo nezahvalni na onomu što imamo,
na mogućnostima koje su pred nama.
Na neki način, osim zanimljivog štiva i
snažnog svjedočanstva vjere, sadržaj ove
knjižice – ako mu to dozvolimo – može
biti i naš ispit savjesti.
U korizmenom broju našega župnog lista
predstavili smo akciju Nacionalne uprave
papinskih misijskih djela za Hrvatsku koja
je bila usmjerena prikupljanju pomoći upravo za siročad u don Dankovoj misiji. On
je putem misijskog lista „Radosna vijest“,
u ime svojih siromaha, zahvalio svim
dobročiniteljima, kojih je bilo puno, puno
više nego se itko nadao.
M. Š.
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UPOZNAJMO SVOJU ŽUPU

P

jesmom slaviti Boga – to je želja svih onih koji
žele svoj glas, dar dobroga Boga, upotrijebiti
kao znak zahvalnosti Stvoritelju, koji je tako divno
stvorio svijet i sve na njemu. Naš mali župni zbor
„Marija Petković“ radosno slavi Boga pjesmom i
uljepšava slavlje euharistije tijekom cijele godine
na nedjeljnoj misi s djecom u 9 sati. U zboru pjeva
pedesetak malih pjevača.
Zbor nosi ime hrvatske blaženice, sestre Marije
Petković. Ona je osnovala družbu časnih sestara
Kćeri milosrđa koje djeluju i u našoj župi, a pripada

Voditeljica zbora je s. Danijela Lisica. Jako voli
pjevati i družiti se. Dijete je Dalmacije, točnije iz okolice Zadra, iz Bibinja. Članica je redovničke družbe
časnih sestara Kćeri milosrđa. Radila je već u puno
mjesta: u Blatu na Korčuli, u Zagrebu, gdje je završila
Institut za crkvenu glazbu, u Uskoplju u Bosni, ali
najduže je boravila u Italiji, čak 11 godina. U Valpovu
je od 2004. godine. U našoj crkvi na misama svira
orgulje. Osim našeg malog zbora, vodi i veliki zbor
„Sveta Cecilija“. Radi kao vjeroučiteljica u našoj osnovnoj školi pa je i tamo susrećemo preko tjedna.
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Ako se želiš pridružiti
i svoj glas Bogu na slavu upotrijebiti,
DOĐI U SUBOTU U 10 SATI U NAŠU CRKVU,
gdje ćeš se moći upisati,
član zbora i mnogima prijatelj postati
- i svojim glasom Boga slaviti!

im i naša voditeljica s. Danijela. Kao pravi pjevači,
redovito se za misu pripremamo tjednom probom,
kako bismo i mi i svi prisutni što bolje doživjeli Isusovu prisutnost u euharistiji, kako bismo ga radosno
slavili i zahvaljivali mu za sva dobra koja nam daje.
Probe se održavaju subotom u 10 sati, a po potrebi i
češće. Nije teško doći koji puta i nedjeljom popodne
ako treba.
Osim druženja za vrijeme proba i svete mise, nerijetko se sastajemo i igramo tombolu, posebno za
velike blagdane, Božić i Uskrs. Onda je druženje
savršeno. Igra, pjesma, zabava, grickanje omiljenih
slastica i, naravno, zanimljivi i lijepi zgoditci. U prvom krugu igre svatko dobije jedan zgoditak, ali u
drugom krugu dobivaju samo oni „bolje sreće“.
Još nešto! Često kroz godinu, a posebno oko Božića
i Uskrsa posjećujemo starce i nemoćne. Nastojimo
pjesmom obradovati one koji ne mogu doći u crkvu.
I, na kraju… Opće veselje. Zajednički izlet! Gdje?
Svake godine neko iznenađenje. Dođite i vi pa ćete
vidjeti!
Priredile: članice zbora i s. Danijela Lisica

DJEČJI ZBOR
REKLI SU O PJEVANJU U ZBORU:
- Volim ići na pjevanje jer sam tamo bliže
Bogu, osjećam više njegovu blizinu. Volim
jako ići na crkveni zbor, jer me raduje susret s
prijateljicama.
Nina Zečević
- Na zbor dolazim jer volim pjevati i družiti
se. Osjećam se sretnijom kada na svetoj misi
pjesmom slavim Isusa.
Iva Kovačević
- Na pjevanje idem već godinu dana. Lijepo
se družimo, zabavljamo i pjevamo, a to svi
volimo.
Marija Nikolić
- Na pjevanje me nagovorila moja prijateljica. Idem već godinu dana zato što nam je
tamo lijepo i zabavno.
Renata Đurković
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UPOZNAJMO BIBLIJU - Što je biblijski pisac znao o svemiru kojeg mi danas poznajemo?

“U početku stvori Bog nebo i zemlju.”
Nisu rijetke rasprave, kako u intelektualnim i znanstvenim
krugovima, tako i u svakidašnjici, na tržnici ili u kafiću, tko ima, a tko
nema pravo - je li svijet na kraju stvoren velikim praskom ili ga je stvorio
Bog i gotovo! Ako je stvoren velikim praskom, kako onda Biblija priča
da ju je Bog stvorio u tih, najčešće ljudi pogriješe pa kažu, sedam dana?
Čuo sam kako je prije nekih godinu dana u emisiji Ante Bekića „Saznanja i spoznaje“ na 1. programu HR - a, jedna neuka slušateljica napala
gošću emisije, neku uvaženu fizičarku koja je govorila o dostignućima
u istraživanju nastanka svemira. Kao znanstvenica, govorila je kako
stvaranje svemira fizika vidi kao znanost, što je slušateljica fanatično
napala, jer „što im ona tu sada govori o nastanku svemira kad u našoj
lijepoj katoličkoj Bibliji piše da je Bog stvorio zemlju!“. Znanstvenici je
bilo jako neugodno jer nije teologinja, a slušateljica je, zbrajajući kruške
i jabuke, od nje upravo tražila biblijsko-teološki odgovor.

Kozmologija stara više tisuća godina

V

eliko zlo činimo Bibliji, ali i znanosti, ako biblijske izvještaje
o stvaranju svijeta (da, da ima ih dva; jedan do drugog, usp.
Post 1-2) gledamo kroz prizmu suvremene znanosti. Želimo
li ispravno protumačiti prvih nekoliko poglavlja Biblije, moramo uvažiti „znanstvene spoznaje“ vremena kada su biblijski izvještaji stvarani.
A stvarani su u dalekom 5. st. prije Krista,
prvi izvještaj, a drugi u još starijem 10. st.
pr. Kr., dakle u vremenu kada znanost kao
takva nije ni postojala.
Budući je biblijsko-teološko tumačenje
1. i 2. izvještaja o stvaranju tema za središnju
temu nekog od narednih brojeva župnog
lista, u ovom ćemo dijelu donijeti samo
kratko pojašnjenje, u kakvom je logičkom
(ili točnije predlogičkom i mitološkom)
okruženju živio biblijski pisac te što je
on mogao znati o kozmologiji i nastanku
svemira.
Biblijski pisac je Semit. Semiti su velika
skupina nomadskih naroda (npr. Židovi,
Arapi, i dr.) koji većinom žive na prostoru
Male Azije i govore semitskim jezicima. Semiti u svom načinu
mišljenja i izražavanja ne podliježu zapadnoj, grčko-rimskoj
logici. Oni su u izričaju puno jednostavniji i slikovitiji, a ono
što ne znaju izreći, opišu. U prošlosti, a u nekim krajevima i
danas, rabili su mitološki govor koji je slikovit, pun simbolike i
dinamičnosti.
I biblijski su se pisci često služili tim jednostavnim načinom
izražavanja jer im je mitološki govor bio dio svakodnevice. Čak
i onda kada su željeli izreći velike istine o Bogu Stvoritelju, nastanku svijeta i čovjeka, smislu patnje i postojanju zla, služili su
se tadašnjim slikovitim načinom govora i danas vrlo primitivnim pogledom na svijet.

Kako je biblijski pisac zamišljao svijet?
Na slici koju vidite prikazana je slika svijeta koju su biblijski
pisci poznavali (bolje rečeno zamišljali), kada su pisali izvještaje
o nastanku svijeta u Knjizi Postanka. Za biblijskog pisca, zemlja
je nalikovala velikoj, ravnoj stjenovitoj ploči, omeđena visokim
planinama koje su služile kao stupovi nebeskog svoda koji je
okruživao zemlju poput prozirne, nebeske sfere. Zemljina je
ploča bila velikim stupovima „zabodena“ u dubine oceana.
U središtu zemljine ploče, nalazilo se boravište mrtvih – šeol.
Ovdje su, po mišljenju starih Semita, mrtvi ljudi odlazili na
doslovno vječni počinak.
Cijelu je zemlju okruživala voda. Vodu iznad zemlje bib10

lijski je pisac nazivao gornjim vodama, a ispod zemlje donjim vodama. Gledajući nebo, pradavni je čovjek zaključio da
je ono iste boje kao i more, dakle, nebo je voda. Osim toga,
s neba dolaze „vodene“ oborine: kiša, snijeg, led, inje. Zato je
nebesku sferu doživljavao rupičastom (poput okruglog cjedila),
kroz koju gornje vode dolaze na zemlju. Upravo ovakav način
mišljenja možemo vidjeti u izvještajima o stvaranju svijeta: „I
reče Bog: “Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!”
I bi tako. Bog načini svod i vode pod svodom odijeli od voda
nad svodom. A svod prozva Bog nebo.“. (Post 1,6-8).
O suncu, zemlji i mjesecu te zvijezdama kao svemirskim tijelima, biblijski pisac nije mnogo znao. On ne zna da je sunce
zvijezda, a mjesec prirodni zemljin satelit, jer su to znanja suvremenog čovjeka. No nasuprot tomu, zna da okolni narodi
sunce i mjesec doživljavaju kao božanstvo, klanjaju mu se, mole
i prinose (nekada i ljudske) žrtve. Za biblijskog pisca, suprotno okolnim vjerovanjima, oni su obična nebeska tijela, jedno
od Božjih stvorenja, koja putuju po unaprijed određenim putanjama nebeske sfere, rasvjetljuju dan i noć, dok zvijezde čak
svodi na „rupice na nebu“. Iako koristi mitološki rječnik, biblijski pisac je teološki potpuno trijezan. Jedini stvoritelj je Bog i
njemu su podređena sva njegova stvorenja:
i sunce, i mjesec, i zvijezde, koje drugi
narodi časte kao božanstva.
Iznad gornjih voda nalazi se nebo,
odnosno Božje prebivalište. Bog, dakle,
ima pregled nad cijelim stvorenim svijetom i upravlja stvorenom stvarnošću. On
je dobri Stvoritelj i cijeli je svijet dobar: „I
vidje Bog sve što je učinio, i bijaše veoma
dobro.“ (Post 1,31).

Tko ima pravo, znanost ili Biblija?
Ako je biblijski pisac tako primitivno
shvaćao stvarnost oko sebe i ništa nije
mogao znati o svemiru koji se širi, crnim
rupama i galaksijama, zakrivljenosti i relativnosti vremena itd., nije li on zapravo
lažirao opis stvaranja svemira i je li zbog toga Biblija u krivu?
Ovakvo bi besmisleno pitanje postavila barem svaka druga slušateljica s početka priče jer ne uzima u obzir da biblijski
izvještaj o stvaranju svijeta zapravo uopće ne želi govoriti o
kozmosu, kozmologiji i nastanku svemira. To je zadatak suvremene znanosti; proučiti i objasniti nastanak svemira, zemlje
i čovjeka putem suvremenih metoda istraživanja. Biblijskoga
pisca čak niti ne zanima način kako je svemir nastao. Njemu
je dovoljno samo jedno: Jahve je jedini Bog kojemu se, jer je
Stvoritelj svega stvorenja, klanjaju i priroda i čovjek, a sve što
je stvorio Bog je DOBRO. Njega ne zanima kako je svemir
stvoren, nego mu je opis stvaranja u službi učvršćivanja vjere u
Boga, svemogućeg Stvoritelja. Važnije mu je pokazati da sunce
i mjesec nisu božanstva, nego znati o kakvoj se vrsti nebeskog
tijela ovdje radi.
Zato zaključimo: izvještaji o stvaranju svijeta za cilj imaju
jedino proslaviti Boga, a onda i čovjeka kao sliku Božju na zemlji. Kozmologiju, govor o svemiru i znanstvene pristupe, biblijski pisac je, inteligentnije nego slušateljica Bekićeve emisije,
prepustio stručnjacima iz suvremenih prirodnih znanosti. Tko
je dakle u pravu: suvremena znanost ili Biblija? Pa naravno
obje, jer svaka stvaranje svijeta gleda sa svoga gledišta: Biblija iz
teološko-antropološkog, a znanost iz fizikalno-kozmološkog.
Davor Šamadan

TRAGOVIMA BOGOTRAŽITELJA

Je li Bog stvorio zlo?
je sveučilišni profesor izazvao studente ovim
Jje edan
pitanjem: „Je li Bog stvorio sve što postoji?“. Jedan
student hrabro odgovorio: „Jest, stvorio je!“. “Bog je

sve stvorio?“, upitao je profesor. “Da profesore“, odgovorio je student. Profesor je odgovorio: „Ako je Bog
stvorio sve, onda je on stvorio također i zlo, jer zlo
postoji, i sudeći prema pravilu – da naša djela govore
tko smo mi – Bog je zao.“ Student je nakon tog odgovora zašutio.
Profesor je bio jako zadovoljan sam sa sobom i
hvalio se studentima kako je još jednom dokazao da je kršćanstvo samo mit. Jedan je
drugi student podigao ruku i rekao: „Mogu li
ja vas nešto pitati, profesore?“. „Naravno“, odgovorio je profesor. Student je ustao i rekao:
„Profesore, postoji li hladnoća?“. „Kakvo je to
pitanje? Naravno da postoji. Tebi nikad nije
bilo hladno?“, odgovorio je profesor. Mladić
je odgovorio: „Činjenica je da hladnoća ne
postoji. Prema zakonu fizike, ono što mi
smatramo hladnoćom zapravo je – nedostatak topline. Predmeti ili živa bića mogu se
proučavati kad imaju ili prenose energiju, a
toplina je ono što čini da tijelo ili materija
prenose energiju. Apsolutna nula (- 460 stupnjeva F) je potpuno odsustvo topline, materija postaje inertna i nesposobna za bilo kakvu reakciju na toj temperaturi.
Hladnoća ne postoji, mi smo stvorili tu riječ da opišemo kako
se osjećamo kad nemamo – topline.“

Konačno, mladi je čovjek upitao: „Profesore,
postoji li zlo?“. Sad već pomalo nesiguran, profesor je odgovorio: „Naravno, kao što sam rekao. Vidimo ga
svaki dan – u primjerima čovjekovog nehumanog ponašanja.
U masi kriminala i nasilja u svijetu. Ovo nije ništa drugo nego
dokaz postojanja zla!“.

Student je nastavio: „Profesore, postoji li tama?“. Profesor odgovori: „Naravno da postoji!“. Student odvrati: „Još
jednom ste pogriješili, ni tama ne postoji. Tama je zapravo
– nedostatak svjetla. Svjetlo možemo proučavati, ali tamu ne.
Zapravo, možemo koristiti Newtonovu prizmu da razbijemo
bijelo svjetlo i proučimo različite valne duljine svake boje.
Ne možemo izmjeriti mrak. Jednostavna zraka svjetla može
se probiti u svijet tame i osvijetliti ga. Kako možete znati koliko je određeni prostor taman? Ono što možete izmjeriti je

Na to je student odgovorio: „Zlo ne postoji, profesore. Ili
barem, ne postoji samo za sebe. Zlo je jednostavno – odsustvo
Boga. To je kao tama i hladnoća – riječ koju je čovjek stvorio
da bi opisao odsustvo Boga. Bog nije stvorio zlo. Zlo nije kao
vjera ili ljubav koje postoje kao što postoje svjetlo i toplina.
Zlo je ono što nastaje kad čovjek nema Božje ljubavi u svom
srcu. To je kao hladnoća koja nastupa kad nema topline, ili
tama koja nastaje kad nema svjetla.“
Profesor je šutke sjeo…

količina svjetla koje je prisutno. Nije li to točno?
Tama je termin koji čovjek koristi da bi pokazao
što se događa kad svjetlo nije prisutno!“.

WEB PREPORUKA

www.biskupijadjs.hr

Đ

akovačka i Srijemska biskupija predstavljena je na
internetu već nekoliko godina, no odnedavna ima
obnovljen i obogaćen web portal. Uz redovito osvježavane
vijesti iz župa, samostana i središnjih ustanova biskupije,
najave događanja i susreta, tu je i mnoštvo informacija
koje mogu zanimati vjernike iz svih župa.
Tako se ispod podteme „Biskupija“ otvara
padajući izbornik koji nudi sljedeće teme: Biskup, Biskupija, Katedrala, Bogoslovno sjemenište, Ordinarijat,
Katolički bogoslovni fakultet i Biskupijski pastoralni kalendar. Posebne stranice, organizirane kao zasebne cjeline, zauzimaju: Pastoral mladih, Caritas, Povjerenstvo za
pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji te Katolička
malonogometna liga, a od ostalih tema, tu su još: Bogoslovi,
Sestre sv. Križa, Glazba itd. Na ovaj način možete iz svog doma

posjetiti središnje ustanove i mnoga mjesta naše biskupije, a
bogat izbor linkova, može vas odvesti i na mnoštvo drugih
katoličkih web stranica. (M.)
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SAKRAMENTI

Euharistija je zahvala, spomen, žrtva i zajedništvo

Č

esto učenici, nabrajajući sakramente na
satu vjeronauka, zaborave euharistiju,
ne znaju izgovoriti riječ i u pravilu ne znaju
koji je to sakrament i što ta riječ uopće znači.
Stoga ćemo ovo promišljanje započeti upravo
razjašnjavanjem pojma euharistija i njezinim
pojavnim oblicima.
Euharistija je čin zahvaljivanja, ona je slavlje i
susret s ljudima i Bogom. Postoji mnogo naziva za euharistiju: Gospodnja večera, posljednja večera Isusova, Lomljenje kruha, Sveta
žrtva, Pričest, Sveta misa… Već se po samim
nazivima da uočiti kako je središte euharistijskog slavlja kruh i vino koji, izgovaranjem
Kristovih riječi, postaju Njegovo tijelo i krv.
Euharistija se kroz stoljeća mijenjala, ali
ono najvažnije je ostalo isto kao iz Kristova
vremena. Neki se od vas sigurno još sjećaju
kako je do 70-ih godina prošloga stoljeća Sveta misa bila služena na latinskom jeziku, a to
je samo jedna od stvari koje su se promijenile.
Danas Euharistija ima četiri velika dijela: sabiranje, Bogoslužje riječi, euharistijsku molitvu
i završne obrede. Ona je pravo i istinsko slavlje
i veselje zbog susreta Boga i ljudi.

pružanjem onoga što svatko može dati. Ona
je ta koja poziva sve na zajedništvo s Bogom
i međusobno. Izvor je svakog drugog sakramenta, čak se preporuča da svaki sakrament,
ukoliko je to moguće, bude podijeljen pod
Svetom misom jer mu je u njoj izvor. Ljudi
često zaziru od Svete mise jer znaju reći kako
im traje predugo, dosadno im je… Mislim
kako je uvijek problem u nama, jer mi smo ti
koji se ne usudimo ponekad pročitati biblijsko
čitanje pod misom ako nas netko zamoli.
Naučili smo šutjeti i ukopati se u svoje mjesto na kojem “uvijek” sjedimo. Mi na euharistiju ne dolazimo samo šutjeti ili zato što nas
netko tjera, ili jer je to tradicija, na misu trebamo dolaziti jer to želimo. U njoj susrećemo
mnogo elemenata iz svoga života: pjevamo,
čitamo, jedemo, rukujemo se. Pa kada god to
činimo valja nam to raditi s osjećajem. Koliko
smo puta nekome poželjeli mir, a da ga nismo

Ustanovljenje euharistije
Krist je svojim učenicima htio ostaviti
dokaz koliko ih ljubi i kako ih nikada neće
napustiti, a taj je dokaz euharistija – spomenčin njegove smrti i uskrsnuća. Apostolima je
zapovjedio kako trebaju slaviti euharistiju do
njegovog ponovnog dolaska, a tada ih je i postavio za svećenike (Iv 13,1-17). Time je želio
da se preko njegovih nasljednika slavi i njegov
život i spomen-čin muke, smrti i uskrsnuća,
ali i njegovo zajedništvo s nama u iščekivanju
konačne gozbe i njegovog ponovnog dolaska.
Kroz nju se cijela Crkva zahvaljuje Bogu za
primljene darove, veliča Stvoritelja i Spasitelja. U njoj smo i mi prisutni na Kristovoj
Posljednjoj večeri, a povezuje nas i s izlaskom
Židova iz egipatskog ropstva.
Euharistija je žrtva Kristova koja se
uvijek i iznova odvija za nas pod prilikama
kruha i vina. Tu se uviđa ljubav usmjerena
svakome čovjeku koji je otvoren Bogu. Svi
su ljudi pozvani sudjelovati u Svetoj misi, ne
pasivnim stajanjem u crkvenom prostoru, već

ni pogledali u oči, a kamoli se nasmiješili. Pa
želimo mir, ne nešto loše!
Sam Krist na Posljednjoj večeri kaže apostolima kako će sljedeći puta blagovati gozbu
u zajedništvu sa svima nama u Kraljevstvu nebeskom (Mt 26,29). On je s nama i danas kada
slavimo euharistiju, ali je skriven pod prilikama Kruha i Vina. Euharistija nije samo besplatni dar vjernicima, ona je poslanje. Svaka
Sveta misa ima nekakav zadatak za mene, ne
izaći iz Crkve i zaboraviti što sam čula i vi-

Euharistija je srce i vrhunac života Crkve, jer njome Krist Crkvu i sve
njezine članove pridružuje svojoj žrtvi hvale i zahvaljivanja, koju je jednom zauvijek na križu prinio Ocu; po ovom sakramentu on izlijeva milost
spasenja na svoje Tijelo – Crkvu.
Euharistijsko slavlje uvijek obuhvaća: navješćivanje Božje riječi, zahvaljivanje Bogu Ocu za sva njegova dobročinstva, naročito za dar Sina,
zatim posvećenje kruha i vina i sudjelovanje u liturgijskoj gozbi primanjem Tijela i Krvi Gospodnje. Sve to tvori jedinstven bogoštovni čin.
Euharistija je spomen-čin Kristova Vazma: to jest djela spasenja koje
je Krist izvršio životom, smrću i uskrsnućem, a koje se uprisutnjuje po
liturgijskom činu.
Katekizam Katoličke Crkve, br. 1407-1409.
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djela, već tako djelovati, prije svega ljudski, a
onda i moralno.
Sjetimo se samo kako je Krist prije Posljednje
večere učinio gestu pranja nogu apostolima.
On to nije učinio jer su im noge bile prljave,
nego zato što im je želio pokazati kako on
služi svakom čovjeku i to isto očekuje od nas.
Ne biti nečiji rob već pomagati nesebično, bez
očekivanja da će nam se usluga vratiti.

Dileme vezane uz Euharistiju
Mnogi se pitaju zašto baš svake nedjelje
moramo na Svetu misu? Najžalosnije je nekoga prisiljavati na odlazak u crkvu. Nemojmo
zaboraviti kako ono na što nas tjeraju brzo
postaje nešto što ne podnosimo. Svake nedjelje slavimo najveći kršćanski blagdan, Kristovo uskrsnuće. Krist je uskrsnuo u nedjelju,
a Uskrs posebno veličamo i slavimo jednom
godišnje. Stoga je
razumljivo kako je
nedjeljom važno
ići na Svetu misu,
ona je spomen na
Uskrsnuće.
Neki kažu kako
ne idu u Crkvu jer
im ne odgovara
svećenik. Ne treba
ići u crkvu zbog
svećenika
već
zbog sebe, Boga
i ljudi koje ćemo
sresti. Kakav god
da je svećenik, on
nikada ne može
pogoršati jačinu
i svetost euharistije. Moralnost i karakter Božjeg službenika
nikako ne utječu na valjanost Svete mise ili
bilo kojeg drugog sakramenta. A uopće reći
da ne idemo na Svetu misu zbog svećenika
nije nikakav razlog. Budimo iskreni i priznajmo da nam se ne da ići - i točka. Iskrenost pokazuje koliko smo ozbiljni: nisu mi drugi krivi
što ne idem, već sam si sama za to kriva!
Još je jedan problem vezan uz euharistiju.
Koliko se dugo mogu pričešćivati, a da se
ne ispovjedim? Samo za Božić i za Uskrs
možete vidjeti kako se skoro cijela Crkva
odlazi pričestiti, ali već tjedan dana kasnije,
pričešćuju se oni koji to i inače rade. Sumnjam
kako su samo neki ljudi cijele godine dostojni
primiti tijelo Kristovo. Je li moguće da smo
već tjedan dana nakon ispovijedi nedostojni
primiti Krista? Sveti nas Pavao upućuje kako
se trebamo preispitati prije svake pričesti. Za
pričest valja imati iskrenu želju susresti Boga.
Pričest nije rutina, ali nije ni rezervirana samo
za neke, ona se nudi svima nama. Koliko smo
željni primiti Krista?
Ines Pepić

VIJESTI
“Biseri Očeva milosrđa” sa s. Danijelom hodočastili u Blato na Korčuli

Članice skupine „Biseri Očeva milosrđa“ iz naše župe hodočastile su ovoga ljeta, zajedno sa s. Danijelom, u Blato
na otoku Korčuli, u svetište bl. Marije od Propetog Isusa Petković. Članice skupine zajedno sa s. Danijelom tijekom
godine posjećuju bolesnike i stare osobe u Valpovu, a ovo im je bilo prvo zajedničko hodočašće. Put je započeo 2. srpnja vlakom do Splita, nastavio se brodom do Vele Luke pa do Blata i Prižbe, gdje su bile smještene u kući sestara Kćeri
milosrđa. Osim putovanja, igre i odmora, djevojčice su sudjelovale i na misnim slavljima u Blatu u sklopu devetnice
uoči blagdana bl. Marije od Propretog, utemeljiteljice družbe časnih sestara Kćeri milosrđa koje djeluju u našoj župi.
Nakon nekoliko dana ispunjenih druženjem, upoznavanjem novih mjesta i ljudi, ali i molitvom i pjesmom, uslijedio je
povratak kući 7. srpnja. Boravak na Korčuli i hodočašće u svetište naše hrvatske blaženice s. Marije Petković svima je
ostao u lijepom sjećanju. (S.)

Ministranti ljetovali na Čiovu

aš kao prošlih nekoliko godina župnik je i ove
godine odlučio nagraditi ministrante naše župe
B
zajedničkim ljetovanjem. Za razliku od zadnjih ne-

dan ministrantima započinjao i završavao molitvom.
Ujutro je bila Misa s molitvom časoslova dok su prije
večere svi zajedno molili večernju službu časova. Svakoliko ljetovanja ove godine je promijenjena desti- koga dana nakon večere postojala je mogućnost za
nacija. Naime, naše je ministrante ugostio župnikov
dugogodišnji prijatelj i kolega don Stipe u dominikanskom samostanu u Arbaniji na Čiovu, gdje i sam živi i
djeluje kao župnik.
Prema Arbaniji smo se uputili 9. srpnja 2007.
godine u popodnevnim satima iz željezničke postaje
Bizovac. Nakon cjelonoćnog putovanja stigli smo do
„najlipšeg grada na svitu“ - Splita, odakle smo autobusom prebačeni do našeg domaćina u Arbaniji. Tu su
nas dočekale gospođe Željka i Nada koje su za vrijeme
cijelog ljetovanja brinule da ne budemo gladni. Jedino
što su ministranti trebali napraviti bilo je postaviti stol
za svaki obrok i isto tako ga počistiti. Našim je dolaskom stari dominikanski samostan oživio, a kako je vrijeme prolazilo postajao nam je sve draži. Kroz devet
dana provedenih u Arbaniji ministranti su uz odmor,
kupanje i zabavu imali i po nekoliko molitvenih točaka
koje je animirao župnik Josip Matanović. Svaki je

izlazak. To se vrijeme najčešće koristilo za obilazak
nedalekog Trogira.
Sve što je lijepo kratko traje pa je tako i odmoru u
Arbaniji brzo došao kraj. Zajedno smo se vratili 19.
srpnja u prijepodnevnim satima. Neću pogriješiti ako
kažem, svi obogaćeni duhovnim i životnim iskustvima
i s dodatno učvršćenim ili novostečenim prijateljstvima.
Željko Šimić
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VIJESTI

Naš novi kapelan - vlč. Danijel Tigandžin:

P. Luka Rađa čita “Marijin put”
Pater Luka Rađa, o kojemu smo pisali u prošlom broju
župnog lista i koji nam je dozvolio objavljivanje svog zanimljivog teksta o isusovcu br. Nikoli Biliću, ponovno je na
liječenju u Krapinskim toplicama. Između terapija i vježbi, kao
što možete vidjeti na fotografiji, p. Luka čita „Marijin put“. Uz
želje i molitve za ozdravljenje, poslali smo mu iz uredništva
nekoliko primjeraka lista, neka podjeli i posjetiteljima. (D.S.)

– Rođen sam u Subotici 1975. od oca Adama i majke Klare.
U Osijek sam doselio s tri godine. Pohađao sam Srednju
tehničku školu smjera telekomunikacije, nakon čega sam u
Zagrebu i Osijeku studirao elektrotehniku, ali bez uspjeha.
Potom sam još jednom razmislio o budućnosti dok sam bio u
vojsci 10 mjeseci i potom u Međugorju 1 godinu. Nakon toga
sam se smirio radeći godinu dana u struci i navečer slušajući
teologiju koju su vodili profesori iz Đakova, a čak sam i neke
ispite položio koje su mi kasnije priznali. Uz pomoć župnika
Mirka Novaka konačno sam se odlučio i krenuo u Bogosloviju s navršenih 25 godina.
Poziv nije laka stvar, treba donijeti odluke, odreći se
dosadašnjeg puta, no kroz takva teška iskustva, čovjek sazrije.
Ne samo da sam stao na svoje noge nego sam i stavio svaki
dio sebe i svoje planove u Božje ruke. Fakultet nije bio lagan,
no bilo je to lijepo razdoblje.
Primivši sveti red đakonata, poslan sam u Srijem u Rumu,
potom kao župni vikar djelujem u Otoku i predajem u srednjim školama u Vinkovcima. Iz oba grada nosim lijepe uspomene, no u Valpovu se nadam ostvariti puno više, ako
bude trebalo i bez odmora.

Hodočašće Gospi Kloštarskoj
Uoči svetkovine Velike Gospe, 14. kolovoza, naša je župa
organizirala hodočašće u svetište Majke Božje Kloštarske kod Slavonskog Kobaša. Svetište se nalazi u srednjovjekovnoj crkvi na lijevoj
obali rijeke Orljave, blizu njenog ušća u Savu. U predvečerje svetkovine i na sam dan Velike Gospe, tamo se od davnina okuplja veliki
broj hodočasnika. Valpovački hodočasnici sudjelovali su na večernjoj
marijanskoj pobožnosti i misi koju je, povodom euharistijskog kongresa novogradiškog dekanata, predslavio požeški biskup dr. Antun
Škvorčević. Ispovijedao je veliki broj svećenika pa su hodočasnici imali
prilike za slavlje sakramenta pomirenja. Nakon mise uslijedila je velika
procesija s Presvetim te povratak kući. (S.)
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Misa kod kapelice Gospe Lurdske
Večernja devetnica kod kapelice Gospe Lurdske ove je
godine okupila velik broj hodočasnika koji su se od 6. do
14. kolovoza molitvom i pjesmom duhovno pripremali za
blagdansko slavlje Velike Gospe. Zalazak sunca, uz svijećama
obasjanu kapelicu, bio je tih večeri obilježen molitvom krunice, lauretanskih litanija i pjevanjem marijanskih pjesama.
Na sam blagdan, 15. kolovoza, hodočasnici su od ranih jutarnjih sati pa sve do kasno u noć dolazili te u tišini palili
svijeće i ostajali neko vrijeme u osobnoj molitvi pred kapelicom. Misno je slavlje u 17 sati predslavio župnik vlč. Josip
Matanović, a pjevanje su predvodili članovi župnih zborova
mladih i odraslih. Kapelica je ove godine temeljito obnovljena i uređena. (D.Š.)

VIJESTI

Misa u kapeli Sv. Roka

Zbor „Sv. Cecilija“ u Slavonskom Brodu

Blagdan sv. Roka, 16. kolovoza, proslavljen je i ove godine u njemu posvećenoj kapeli na Zelenom brijegu. Svetu misu u 9
sati prije podne predslavio je župnik vlč. Josip Matanović, a pjevali su članovi velikog župnog zbora. Uz veliki broj župljana, misnom slavlju su nazočili i saborski zastupnik Nikola Mak, predsjednik Zemaljske udruge podunavskih Švaba s tajnicom Renatom
Trišler. Kapela je, naime, na 10 godina ustupljena na korištenje
Zemaljskoj udruzi podunavskih Švaba koja je započela njenu obnovu. Nakon obnove planiraju u prostoru kapele i oko nje postaviti
spomen-obilježje na stradanje domaćih Nijemaca i Austrijanaca,
Folksdojčera, u Radnom logoru Valpovo (1945.-1946.) koji je bio
smješten na nedalekom starom vašarištu. (D.S.)

Na blagdan Rođenja Bl. Dj. Marije, Malu Gospu, 8. rujna,
župni zbor „Sv. Cecilija“, predvođen našim župnikom, posjetio je
župu Gospe od brze pomoći u Slavonskom Brodu. Zbor je pjevao
na večernjem misnom slavlju koje je predslavio dr. Juraj Batelja
iz Zagreba. Ove se godine obilježava 50 godina svetišta Gospe od
brze pomoći, a i inače se svakog 8. u mjesecu slave svečana misna
slavlja na čast Majci Božjoj. Zborom je dirigirala voditeljica s. Danijela Lisica, a na orguljama ih je pratio maestro Vinko Sitarić iz
Đakova, koji je pohvalio pjevače i voditeljicu za lijepo i skladno
liturgijsko pjevanje. (S.)

Nastavak obnove crkve
Iako se nekima činilo kako su radovi na obnovi župne
crkve stali, treba istaknuti kako su tijekom proteklih mjeseci
izvođeni radovi na restauraciji okvira i velike oltarne slike s
glavnog oltara. Također je restauriran Gospin kip u desnoj
prozorskoj niši svetišta. U Restauratorskom odjelu u Osijeku
nalazi se i veliki pokrajnji oltar sv. Ivana Krstitelja, čija restauracija tek slijedi.
Sredinom rujna započeli su radovi na uređenju fasade
crkvenog tornja i pročelja, a ako bude dovoljno novčanih
sredstava, nastavit će se i s uređenjem fasade dvorišnih

pročelja. Prije povratka restaurirane oltarne slike, akademska
slikarica Snježana Inkret restaurirat će i pozlatiti veliki Marijin monogram u stiliziranom suncu iznad glavnog oltara.
Nakon tih radova, očekuje se postavljanje obnovljene oltarne
slike s okvirom na njeno mjesto u svetištu. Poslije toga za
obnovu ostaju još vitraji s gornjih prozora, propovjedaonica,
orgulje, kip Srca Isusovog, kamene škropionice za blagoslovljenu vodu, kameni dovratnici sakristije, kora i krstionice.
Uz to, ove je godine iz župne blagajne plaćen i veći dio radova
na uređenju kapelice Gospe Lurdske. (S.)

Valpovački godišnjak 2007.
Valpovački godišnjak 2007. predstavljen je 1. srpnja u kapeli dvorca Prandau-Normann, u sklopu 39.
smotre amaterskog kulturnog stvaralaštva Valpovštine – „Ljeta valpovačkog“. Ovu vrijednu zavičajnu publikaciju, koja postaje mala enciklopedija Valpovštine, već 12. godinu za redom izdaje valpovački Ogranak
Matice hrvatske, a uređuje tajnik Ogranka Stjepan Najman. Od prvog broja 1996. godine do danas objavljeno je i javnosti predstavljeno mnoštvo zanimljivih tema iz bogate baštine kulturnog, društvenog,
vjerskog te sportskog života Valpova i ostalih naselja Valpovštine. Najnoviji broj Valpovačkog godišnjaka,
kao i neki od prethodnih brojeva, mogu se po cijeni od 35 kn nabaviti u Ogranku Matice hrvatske Valpovo
(e-mail: matica-hrvatska-valpovo@os.htnet.hr), kao i preko članova našeg župnog zbora „Sv. Cecilija“.
(D.S.)

Povjesnica valpovačkih vatrogasaca
Prigodom 120. obljetnice osnutka DVD-a u Valpovu, 14. rujna predstavljena je u gradskoj vijećnici
knjiga Stjepana Najmana Dobrovoljno vatrogasno društvo Valpovo: od 19. do 21. stoljeća. Iako je riječ o
vatrogastvu, u knjizi se na više mjesta dotiču i teme vezane uz valpovačku župu i župne proslave u kojima
su sudjelovali vatrogasci. Spominju se župnici Ivan Csepeley, Josip Jozić, koji je bio i tajnik DVD-a, dr.
Marko Baličević i Antun Zdenko Petovari. Među prilozima, u knjizi je donesen i poziv vatrogascima na
susret s biskupom Strossmayerom u valpovačkom dvorcu 1898. godine. Detaljno je opisano i postavljanje kipa sv. Florijana 1896. godine u Gajevoj ulici. Nakladnik knjige je DVD Valpovo, a sunakladnik
valpovački Ogranak Matice hrvatske. (D.S.)
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Hodočašće zajednice Vjera i svjetlo
U subotu 15. rujna 2007. godine,
članovi zajednice „Dva srca“ Valpovo sudjelovali su na Nacionalnom susretu Vjere
i svjetla u svetištu Krvi Kristove u Ludbregu. Na hodočašće su došle zajednice
iz cijele Hrvatske. Program je započeo
okupljanjem i raspoređivanjem zajednica po skupinama. U 11.30 sati počelo
je predstavljanje zajednica. Naša se zajednica predstavila pjesmom Da mi je
biti sunce. Nakon toga smo u procesiji sa
svijećama otišli do župne crkve gdje smo
slavili Svetu misu. Misu je predvodio vlč.
Stjepan Krekman, župnik župe Ivankovo
uz još dvojicu svećenika suslavitelja. Nakon mise, članovi zajednica su blagoslovljeni relikvijom Krvi Kristove koja se čuva
u ludbreškoj crkvi. Slijedio je povratak u
svetište i ručak.
Povratkom u svetište Krvi Kristove
počeo je drugi dio hodočašća: križni put.
Svaka je zajednica dobila zadatak animirati
jednu postaju križnoga puta. Valpovačka
je zajednica animirala 10. postaju. Nakon
križnog puta i zajedničkog fotografiranja
krenuli smo svojim kućama. Ugodna atmosfera, ispunjena pjesmom i radosnim
zajedništvom, nastavila se i u autobusu,
cijelim putem do Valpova.
Zajednica „Dva srca“ Valpovo i ovim
putem zahvaljuje svojim sponzorima:
Mesnici Mađarević, Valviti, Valku, Perlisu Josipovac, dr. Zdenki Turaliji i Bingo
sokovima. (D.Š.)

u Ludbreg

