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RIJEČ PROVINCIJALNE PREDSTOJNICE 
 
          

rage sestre, u rukama imate ljetni broj naših Zvuka. U ovom broju glasila 
središnja  tema su jubileji naših sestara koje su proslavile 60, 50 i 25 godina 
redovničkog posvećenja te 10 godina od doživotnih zavjeta. Same jubilantkinje nas 

izvješćuju o svom hodočašću u Asiz, o danima obnove u Međugorju, duhovnim vježbama u 
Bijelome Polju kao i o samom danu obilježavanja svečanosti jubileja. 
 
U ovom ljetnom broju standardna rubrika je raspored sestara za novu školsku godinu. 
Svakako je važno zaustaviti se na kalendaru duhovnih vježbi i u dogovoru sa sestrama u 
zajednici iznaći za sebe prikladan termin, i na vrijeme prijaviti svoje sudjelovanje. U rubrici 
Obavijesti podsjećamo na termine proslave 800. obljetnice dolaska sv. Franje na našu 
obalu. Tu su svakako i druge zanimljivosti iz Provincije, te iz Crkvene riznice i 
Franjevačkog svijeta.  
 
Drage sestre, nalazimo se u vremenu u kojem nas Crkva poziva na pripremu za Godinu 
vjere, koju je najavio sveti Otac Benedikt XVI. Ona će započeti 11. listopada 2012., na 
pedesetu obljetnicu otvorenja Drugog vatikanskog koncila, a završit će na svetkovinu Krista 
Kralja, 24. studenog 2013. godine. 
 
U svojim svagdanjim molitvama svaka od nas ispovijeda svoju vjeru u Boga. „Vjerujem“ - 
prva je riječ Vjerovanja. Njome izričemo nešto važno o samima sebi. Njome izjavljujem: 
„Ja osobno vjerujem!“ To znači: Vjerujem da Bog jest i u Njega imam potpuno povjerenje. 
Jednostavnim rječnikom, vjera se može definirati kao stav koji se ostvaruje slušanjem Božje 
Riječi, povjerenjem u Nju i djelovanjem po Njoj. Vjerovanje zapravo znači napustiti svako 
povjerenje u svoje vlastite snage i potpuno se prepustiti Božjoj milosti. 
 
Davne 1212., morske oluje dovele su sv. Franju na našu obalu. Sigurno je i tada u njegovoj 
duši kao nekoć u crkvici sv. Damjana odjekivao upit „Gospodine, što hoćeš da učinim?“. 
Tu milost početka Franjo je oživljavao u svim životnim prigodama, na olujnom moru i 
dubokoj kontemplaciji na La Verni. 
 
Drage sestre, u duhu sv. Franje, čovjeka vjere i vjernosti Božjem pozivu koji je prije 800 
godina svojom svetošću dotakao ovo tlo, posvjedočimo svoju vjernost Božjem pozivu i 
poslanju mi koji danas svojim životom obilježavamo ovo ozemlje. Vjera plodna djelima 
ljubavi učinit će nas sposobnima da nosimo križ, čak i u trenucima kada ne čujemo Božji 
glas, nego bivamo kušani Njegovom šutnjom (Porta fidei, 14. i 15.). 
 
Zajedno s njim u poniznosti molimo “Svevišnji, preslavni Bože, rasvijetli tamu moga srca i 
daj mi pravu vjeru, pouzdano ufanje i savršenu ljubav. Podaj mi, Gospodine, prave osjećaje 
i spoznaju da ispunim tvoju svetu zapovijed koju si mi dao u istini. Amen“. 
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ŠKOLSKE SESTRE FRANJEVKE KRISTA KRALJA 
PROVINCIJA SVETE OBITELJI U HERCEGOVINI 

BiH - 88000 Mostar, Zagrebačka 9 
Tel. +387/36/333-170; faks: 312-905; e-mail: mostarska.provincija@ssfcr.org;  

web stranica: www.ssfcr.org/mostar 
Br. 126/2012.              Mostar, 1. srpnja 2012. 
 
SVIM SESTRAMA PROVINCIJE SVETE OBITELJI 
 
Predmet: Godišnji raspored sestara 
 

Drage sestre, u mom ovogodišnjem motivacijskom pohodu svim zajednicama Provincije 
imale smo prigodu za osobne i zajedničke razgovore. Hvala vam za susrete, konstruktivne dijaloge i 
pomoć u traženju prikladnih rješenja. 

Uz ovaj dopis dostavljamo vam raspored sestara za školsku godinu 2012./2013. kojega je 
Provincijalna uprava utvrdila na sjednici održanoj 22. lipnja 2012. u provincijalnoj kući 
(Zagrebačka 9).  

Kako vam je već poznato jedan od zaključaka kapitula slavljenog u siječnju 2011. bio je: 
Službeno sjedište provincijalne predstojnice iz Zagrebačke 9 u Mostaru premjestiti u Franjevačku 
88, također u Mostaru. Tijekom posljednjih mjeseci višenamjenska samostanska dvorana u 
Franjevačkoj prilagođena je za prostorije Provincijalata. Svečanost blagoslova upriličit ćemo 26. 
kolovoza o 80. obljetnici utemeljenja Provincije. Prema novom rasporedu sestara i provincijalna će 
uprava preseliti na svoje novo odredište. 

Iz ovogodišnjeg rasporeda razvidno je da u pomanjkanju radno sposobnih sestara za vođenje 
kuhinja i kućanskih poslova ostaju nam do daljnjega po dvije sestre na podružnicama u Čerinu i 
Čitluku, te u samostanima Šćit-Rama i u Kloštarskoj 1a (Zagreb). Iz istih smo razloga ove godine 
zatvorile radno mjesto kuharice u franjevačkom samostanu na Širokom Brijegu. Na svim ovim 
mjestima sestre su angažirane u župnom apostolatu što je u duhu naše karizme i što, unatoč broju, 
opravdava našu nazočnost. S obzirom na redovničko iskustvo i prostornu blizinu naših zajednica na 
području Hercegovine i Zagreba nadam se da zajedništvo i duhovni život u ovim zajednicama neće 
biti upitni. 

Napravile smo promjenu samo gdje su potrebe Zajednice to nalagale. Najiskrenije 
zahvaljujem sestrama koje su spremno prihvatile poći tamo gdje ih Zajednica treba. Franjevačka 
pokretljivost je temeljna vrjednota našeg identiteta i dio naše duhovne baštine koja unosi svježinu u 
našu svakodnevicu. Sestre, hvala vam, jer ovako shvaćen zavjet posluha izvor je vlastitog posve-
ćenja i Božjeg blagoslova za Zajednicu. 

Molim sestre koje su premještene da dođu do 1. rujna na nova odredišta i preuzmu 
zaduženja. Sestrama koje završavaju predstojničku službu iskreno zahvaljujem za duh služenja, a 
onima koje ju preuzimaju želim i molim Božji blagoslov. 
 
Drage sestre, neka duhom Nazaretske obitelji Bog blagoslovi svaku našu zajednicu i cijelu 
Provinciju. Neka vam dani odmora budu okrjepa duha i tijela i neka vas svugdje prate mir i dobro! 
 
U ime Provincijalne uprave 

 
S. M. Franka Bagarić,  

provincijalna predstojnica 

IZ PROVINCIJALATA
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ŠKOLSKE SESTRE FRANJEVKE KRISTA KRALJA 
PROVINCIJA SVETE OBITELJI U HERCEGOVINI 

BiH - 88000 Mostar, Zagrebačka 9 
Tel. +387/36/333-170; faks: 312-905; e-mail: mostarska.provincija@ssfcr.org;  

web stranica: www.ssfcr.org/mostar 
Br. 126/2012.         Mostar, 1. srpnja 2012. 
 

RASPORED SESTARA  
ZA ŠKOLSKU GODINU 2012./2012. 

 
Provincijalna predstojnica:  S. M. Franka Bagarić  
Provincijalne vijećnice:   S. M. Zdenka Kozina, prov. zamjenica 
     S. M. Robertina Barbarić 
     S. M. Leopoldina Kovačević 
     S. M. Mila Sesar  
 
Pomoćne službe: 
Provincijalna tajnica:   S. M. Zdenka Kozina   
Provincijalna ekonoma:  S. M. Mira Landeka  
Voditeljica novakinja i juniorki:  S. M. Petra Bagarić 
Odgajateljica kandidatkinja  
i postulantkinja:   S. M. Slavica Barbarić 
 
 
1. 88000 MOSTAR, Franjevačka 88 
 
Provincijalno središte 
 
Telefon:   036/333-171, Prov. predstojnica 

    036/333-172, Ekonomat 
    036/333-170, Tajništvo 

Fax:      036/312-905 
E-mail: mostarska.provincija@ssfcr.org 
web: www.ssfcr.org/mostar/ 
 
Samostan 
 
Tel: 036 /449-200 
Fax: 036/331-866 
E-mail:  ssf.franjevacka88@gmail.com 
 
S. M. Kristina Barbarić, pred.  (24.7.) 
S. M. Valerija Ilić   (9.12.) 
S. M. Leonarda Rupčić   (26.11.)  
S. M. Cecilija Galić   (22.11.)  
S. M. Valerijana Kraljević  (14.4) 
S. M. Marija Vučić   (12.9.)  
S. M. Bonaventura Paradžik  (15.7.) 
S. M. Ivana Primorac   (27.12.)  
S. M. Ana Luburić   (26.7.) 
S. M. Gaudencija Krišto  (30.8.) 
S. M. Velimira Jozić   (2.6.) 
S. M. Silvana Rozić   (10.2.) 

S. M. Matilda Parlain   (14.3.) 
S. M. Dobrila Leko   (5.2.) 
S. M. Ida Vidović   (13.4.) 
S. M. Eleonora Radoš   (21.2.) 
S. M. Ruža Hrkać   (4.9.)  
S. M. Ksaverija Jurković  (3.12.) 
S. M. Julija Jovica   (16.2.) 
S. M. Domagoja Pervan   (17.3.) 
S. M. Mira Landeka   (18.7.) 
S. M. Zdravka Grgić   (14.2.) 
S. M. Ljilja Pehar   (8.12.) 
S. M. Franka Bagarić   (4.10.) 
S. M. Klara Andrešić   (11.8.)  
S. M. Leopoldina Kovačević  (12.5.) 
S. M. Emanuela Pranjić   (26.3.) 
S. M. Ilijana Radoš   (20.7.) 
S. M. Zdenka Kozina   (23.6.) 
S. M. Samuela Muchová  (20.8.) 
S. Marijana Selak   (12.9) 
 
 
2. 88000 MOSTAR, Zagrebačka 9 
tel: 036/333-173 
e-mail: ssfrmo-zagrebacka@net.hr 
 
S. M. Mila Sesar, pred.   (22.5.) 
S. M. Stanislava Drljo   (13.11.) 
S. M. Magdalena Šarić   (22.7.) 
S. Ivana Pavla Mikulić   (29.6.) 

2013.



MOSTAR, XLII., broj 2. (153.) - kolovoz 2012.    ZVUCI6

 

3. 88208 POTOCI, Potoci 1 
tel: 036/345-410; 345-411; fax: 036/345-720 
e-mail: sfranjevke1-bijelop1@net.hr 
 
S. M. Marija Čarapina, pred.  (12.9.) 
S. M. Terezija Markić   (1.10.) 
S. M. Bernarda Petrušić   (20.8.) 
S. M. Ana Turić   (26.7.) 
S. M. Marcelina Sušac   (26.4) 
S. M. Bazilija Galić   (2.1.) 
S. M. Veselka Šaravanja  (30.8.) 
S. M. Karmen Paradžik   (16.7.) 
S. M. Bibijana Ćurlin   (2.12.) 
S. M. Natalija Palac   (27.7.) 
S. M. Lucijana Kraljević  (7.1.) 
S. M. Mirna Ćavar   (24.9.) 
S. M. Dragica Banožić   (4.11.) 
S. M. Janja Gilja   (21.1.) 
S. M. Mila Mikulić, st.   (22.5) 
S. M. Danijela Čilić   (10.10.) 
S. M. Mira Kovač   (18.7.) 
S. M. Petra Bagarić   (29.6.) 
S. M. Dominika Anić   (8.8) 
S. M. Slavica Barbarić   (21.6.) 
S. Adriana Galić   (15.9.) 
(kandidatkinje) 
 
 
4. 21320 BAŠKA VODA, A. K. Miošića 56 
tel: 021/620-083 
 
S. M. Aleksija Krišto, pred.  (17.7) 
S. M. Irena Bošnjak   (5.4.) 
S. M. Jelena Kustura   (18.8.) 
S. M. Ankica Džajić   (26.7.) 
 
 
5. 20000 DUBROVNIK, Izvijačica 3 
tel/fax: 020/425-522 
e-mail: ssfriz@gmail.com 
 
S. M. Blagica Ćavar, pred.  (25.3.)  
S. M. Josipa Šimić   (19.3.) 
S. M. Mila Mikulić (ml.)  (22.5.) 
 
 
6. 71250 KISELJAK, Čubrenska 32 
tel: 030/877-620; fax: 030/877-628 
e-mail: s.franjevke.kiseljak@gmail.com 
 
S. M. Ana Marić, pred.   (26.7.) 
S. M. Marijeta Ćavar   (12.9.) 
S. M. Kata Čelan   (25.11.) 
S. M. Jelenka Puljić   (18.8.)  
S. M. Lidija Banožić   (13.8.) 

S. M. Marijana Brekalo   (12.9.) 
S. Ivana Jurišin    (27.12.) 
 
7. 88400 KONJIC, Omladinska bb 
tel: 036/726-562 
 
S. M. Brigita Luburić, pred.  (23.7) 
S. M. Mirjana Galić   (12.9.) 
S. M. Ruža Bešker   (4.9.) 
 
8. 88320 LJUBUŠKI,  
Fra Ljudevita Rupčića 2 
tel: 039/ 831-429;039/835-720; fax: 039/830-025  
(ordinacija: 832-738) 
 
S. M. Anka Kvesić (ml.), pred.  (26.7.) 
S. M. Milena Galić   (22.5.) 
S. M. Angelina Vučić   (21.7.) 
S. M. Maksimilijana Palac  (14.8.) 
S. M. Alvernija Raguž   (17.9) 
S. M. Janja Boras   (21.1.)  
S. M. Mirjana Marić   (11.2.) 
S. M. Josipa Bešlić   (19.3.) 
S. M. Slavica Šimović   (21.6.) 
 
 
9. 88266 MEĐUGORJE, Samostan ŠSF 
tel: 036/653-200; fax: 651-576 
 
S. M. Anđelka Biško, pred.  (27.1.) 
S. M. Danijela Sušac   (21.7.) 
S. M. Inocenta Vasilj   (28.7.) 
S. M. Hijacinta Čuljak   (30.1.) 
S. M. Lidija Čerkez   (13.8.) 
S. M. Dobroslava Vučić  (5.6.) 
S. M. Bonifacija Barbarić  (5.6.) 
S. M. Smiljana Kožul   (16.6.) 
S. M. Ignacija Bebek   (31.7.) 
S. M. Rozimila Križanac  (23.8.) 
S. M. Roza Kostić   (4.9.) 
S. M. Vitalija Križanac   (27.1.) 
S. M. Lidvina Grbavac   (14.4.) 
S. M. Evelina Marić   (11.5.) 
S. M. Tatjana Bubalo   (12.1.) 
S. M. Blanka Vukadin   (2.12.) 
S. M. Klementina Spajić  (23.11.) 
S. M. Dolores Landeka   (15.9.) 
S. M. Krunoslava Rozić   (26.12.) 
S. M. Lidija Glavaš   (12.5.) 
S. M. Ruža Jurković   (4.9.) 
S. M. Melanija Šakota   (22.10.)  
S. M. Iva Bešlić   (24.6.) 
S. M. Ljiljanka Sušac   (8.12.) 
S. M. Ivanka Marijanović  (24.6.) 
S. M. Marina Karačić   (3.3.) 
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S. M. Veronika Martinović  (10.7.) 
S. M. Gabrijela Bagarić   (29.9.) 
S. M. Mirela Kurevija   (12.9.) 
S. M. Ivanka Talić   (24.6.) 
 
 
10. 71000 SARAJEVO, Provare 13 
tel/fax: 033/229-886 
e-mail: sfranjsprov13@gmail.com 
 
S. M. Marija Bešker, pred.  (12.9.)  
S. M. Dionizija Šarčević  (9.10.) 
S. M. Kata Bešker   (29.4.) 
S. M. Samuela Bešker   (20.8.) 
S. M. Kata Ostojić   (25.11.)  
 
 
11. 88220 ŠIROKI BRIJEG, 
Fra D. Buntića 45 
tel: 039/700-670; fax: 039/700-680 
 
S. M. Mira Majić, pred.   (18.7.) 
S. M. Lijerka Ćužić   (8.12.) 
S. M. Alma Ćeškić   (11.10.)  
S. M. Asumpta Rozić   (15.8.) 
S. M. Pija Slišković   (21.8.) 
S. M. Rafaela Kožul   (29.9.) 
S. M. Benjamina Kožul   (31.3.) 
S. M. Mirjam Spajić   (12.9.) 
S. M. Skolastika Galić   (10.2.) 
S. M. Tješimira Grgić   (24.9.) 
S. M. Katarina Petković   (29.4.) 
S. M. Zorica Jurilj   (21.7.)  
 
 
12. 88348 TIHALJINA; tel: 039/ 673-003 
e-mail: ssf.tihaljina@tel.net.ba 
 
S. M. Ana Marija Biško , pred.  (26.7.) 
S. M. Gertruda Hrkać   (16.11.)  
S. M. Mirona Rupčić   (17.8) 
S. M. Melanija Pejić   (28.7.) 
S. M. Auksilija Ivanković  (24.5.) 
S. M. Marijana Andrić   (12.9.) 
 
 
13. 10000 ZAGREB, Fra Luje Maruna 28 
tel: 01/36-88-530; fax: 01/36-88-540 
e-mail: skolske.sestre.franjevke1@zg.t-com.hr 
 
S. M. Vinka Bešlić, pred.  (27.9.) 
S. M. Rozarija Radić   (7.10.) 
S. M. Borislava Martinović  (14.11.) 
S. M. Anđelka Galić   (21.7.) 
S. M. Terezina Zelić   (1.10.) 

S. M. Beatrica Šarčević   (18.8.) 
S. M. Ivanka Bošnjak   (14.12.)  
S. M. Felicita Marković   (7.3.) 
S. M. Mila Pejić   (22.5.)  
S. M. Anđelina Rotim   (21.7.) 
S. M. Mila Begić   (22.5.) 
S. M. Nevenka Šimić   (17.6.)  
S. M. Marija Mikulić   (12.9.) 
S. M. Vinka Soldo   (27.9.) 
S. M. Marija Pehar   (22.7.) 
 
 
Franjevački samostani 
 
 
14. 88320 LJUBUŠKI, Humac 192  
tel: 039/832-580 
 
S. M. Tomislava Vukoja, pred.  (28.1.) 
S. M. Robertina Barbarić   (13.5.) 
S. M. Marcela Primorac   (16.1.) 
 
 
 
15. 71260 KREŠEVO, Fra Grge Martića 1 
tel: 030/806-691 
 
S. M. Ana Beljo, pred.   (26.7.)  
S. M. Ruža Zadro   (4.9.) 
S. M. Stojka Alilović   (15.4.) 
 
 
16. 88000 MOSTAR, Franjevačka 2 
tel: 036/320-079 
 
S. M. Ines Marić, pred.   (19.11.) 
S. M. Slavica Filipović   (21.6.) 
S. M. Branka Perković   (19.3.) 
 
 
17. 20230 SLANO, Franjevački samostan 
Slanskih pomoraca 4 
tel: 020/871-427 
 
S. M. Vojislava Mikulić, pred.  (18.4.) 
S. M. Anita Čuvalo   (26.7.) 
S. M. Vladimira Vučić   (24.9.) 
 
 
18. 88455 ŠĆIT-RAMA, Franjev. samostan 
tel: 036/780-738 
 
S. M. Verena Rupčić, pred.  (1.9.) 
S. M. Ema Pandžić   (26.3.) 



MOSTAR, XLII., broj 2. (153.) - kolovoz 2012.    ZVUCI8

 

19. 88220 ŠIROKI BRIJEG,  K. Stepinca 14 
tel: 039/702-933 
 
S. M. Jasminka Pandžić, pred.   (11.8.) 
S. M. Fabijana Zovko   (20.1.) 
S. M. Zdravka Širić   (14.2.) 
 
 
20. 80240 TOMISLAVGRAD 
Fra Mije Čuića 1  
tel: 034/354-543 
 
S. M. Marija Martinović, pred.  (12.9.) 
S. M. Krešimira Pandža   (29.6.) 
S. M. Zdenka Petrović   (23.6.) 
 
 
21. 10040 ZAGREB, Kloštarska 1a 
tel: 01/2993-040 
 
S. M. Majda Ravlić, pred.  (22.7.) 
S. M. Nera Glavaš   (26.5.) 
 
 

Župe 
 
22. 88265 ČERIN, Župni stan  
tel: 036/ 652-039 
 
S. M. Veronika Kvesić, pred.  (10.7.) 
S. M. Monika Matić   (27.8) 
 
 
23. 88260 ČITLUK, Župni stan 
tel: 036/643-257 
 
S. M. Slavica Kožul, pred.  (21.6.) 
S. M. Sidonija Vučić   (23.6.)  
 
 
24. 88226 KOČERIN, Župni stan 
tel: 039/711-670 
 
S. M. Ladislava Leko, pred.  (27.6.) 
S. M. Nevenka Babić   (17.6.) 
S. M. Abela Banožić   (27.8.) 
 
 
25. 88266 MEĐUGORJE, Župni stan 
tel: 036/653-322  
 
S. M. Irena Azinović, pred.  (5.4.) 
S. M. Andrijana Hrkać   (30.11.) 
S. M. Ljudevita Boras   (25.8.)  

S. M. Filotea Landeka   (28.12.) 
S. M. Mira Soldo    (18.7.) 
S. Ivana Markotić   (24.6.) 
 
 
26. 88240 POSUŠJE, Župni stan 
tel: 039/680-166 
 
S. M. Marina Ivanković, pred.  (3.3.) 
S. M. Nada Sušac    (1.8.) 
S. M. Ana Čotić   (26.7.) 
 
 
27. 88345 SOVIĆI, Župni stan GORICA, 
tel: 039/670-750 
 
S. M. Elizabeta Soldo, pred.  (17.11.) 
S. M. Zdravka Tadić   (14.2.) 
S. M. Ljiljana Kovač   (8.12.)  
 
 

Inozemstvo 
 
 
28. D – 86152 AUGSBURG, Altegasse 15a 
tel: (0049) 821/51-92-21; fax: 821/58-27-02 
e-mail: sestre.franjevke.augsburg@gmx.de  
 
 
S. M. Marta Barišić, pred.  (29.7.) 
S. M. Karla Vranjković   (14.8.) 
S. M. Verica Grabovac   (1.8.)  
 
 
29. D – 74074 HEILBRONN Lauterbachweg 4 
tel/fax: (0049)7131/83-816 
e-mail: ssfhnmo@googlemail.com 
 
S. M. Ljubica Rotim, pred.   (10.7.) 
S. M. Inocencija Pivić   (28.7.) 
S. M. Tihoslava Kurtović  (8.12.) 
S. M. Stjepanka Saraf (HKM)  (26.12.) 
S. M. Anđela Radić   (27.1.) 
S. M. Anka Kvesić (st.)   (26.7.) 
 
 
30. USA – CHICAGO, 4848 S. Ellis Ave 
CHICAGO, IL 60615 
tel/fax: (001)773/285-85-26 
 
S. M. Jozefina Radić, pred.  (19.3.) 
S. M. Silvija Galić   (3.11.) 
S. M. Milka Pušić   (22.5.) 
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31. USA – NEW YORK 
502 West  41st. Street  
NEW YORK, NY 10036 
tel: (001)212/59-41-861; fax:212/868-12-03 
e-mail: sestreny@aol.com 
 
S. M. Izabela Galić, pred.  (1.9.) 
S. M. Benedikta Luburić  (11.7.) 
S. M. Anica Matić   (26.7.) 
 
 
32. ŠVICARSKA – Zugerbergstraβe 33B 
CH-6300 ZUG 
tel: (0041)41/727-79-34; fax: 41/014-611-939 
 
S. M. Zora Jažo, pred. (Zürich)  (21.7.) 
S. M. Berhmana Galić (Luzern)  (26.11.) 
S. M. Zdenka Ćavar (Zug)  (23.6.) 
 
 

Izvan Provincije 
 
 
Italia – 00135 ROMA, Via dei Colli della 
Farnesina 140 
tel: 0039/06/36-30-46-58; fax: 0039/06/36-30-40-
51 
 
S. M. Albertina Baćak   (15.11.) 
tel: 0039/06/69-89-25-44 (ured);  
0039/06/36-29-96-84 (soba) 
e-mail: albertina.bacak@ssfcr.org 
 
S. M. Danijela Brekalo (studij)  (10.10.) 
e-mail: danijela.brekalo@gmail.com 
 
S. Anđela Pervan (studij)  (2.10.) 
e-mail: andela.pervan@gmail.com 
 
 

 
Sestara s doživotnim zavjetima:  206 
Sestara s privremenim zavjetima:      6 
Novakinje:         0 
Kandidatkinje:        2 
Ukupno zavjetovanih sestara:  212 

 
 

Srednja životna dob: 60,49 
 
 
 

S. M. Franka Bagarić, 
provincijalna predstojnica 
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ŠKOLSKE SESTRE FRANJEVKE KRISTA KRALJA 
PROVINCIJA SVETE OBITELJI U HERCEGOVINI 

BiH - 88000 Mostar, Zagrebačka 9 
Tel. +387/36/333-170; faks: 312-905; e-mail: mostarska.provincija@ssfcr.org;  

web stranica: www.ssfcr.org/mostar/ 
Br. 168/2012.         Mostar, 3. srpnja 2012. 
 
SVIM SESTRAMA PROVINCIJE SVETE OBITELJI 
 
Predmet: Obavijest o slavlju redovničkih jubileja 
 
Drage sestre! 
 
U subotu 28. srpnja 2012. u našemu samostanu u Bijelome Polju obilježit ćemo četverostruko slavlje: 
 
 60. obljetnicu redovničkoga života: 
 
S. M. Leonarda Rupčić 
 
 50. obljetnicu redovničkoga života: 
 
S. M. Rozimila Križanac  
S. M. Velimira Jozić 
S. M. Aleksija Krišto 
S. M. Jelena Kustura 
S. M. Anita Čuvalo 
S. M. Elizabeta Soldo 
S. M. Angelina Vučić 
 
 25. obljetnicu redovničkoga života: 
 
S. M. Kristina Barbarić 
S. M. Emanuela Pranjić 
S. M. Dominika Anić 
S. M. Ilijana Radoš 
 
 10. obljetnicu doživotnih zavjeta 
 
S. M. Kata Ostojić 
S. M. Ivanka Talić 
S. M. Ana Marić 
  
Svečanost će započeti u 11 sati Euharistijskim slavljem kojega će predvoditi mons. Marko Semren, pomoćni 
biskup banjolučki. 
 
Pozivam vas da svojom nazočnošću kao i svojim molitvama uzveličamo ovaj za našu Provinciju radostan i 
važan duhovni događaj!  
 
Uz sestrinske pozdrave  

S. M. Franka Bagarić, 
provincijalna predstojnica 



MOSTAR, XLII., broj 2. (153.) - kolovoz 2012.    ZVUCI 11

 

ŠKOLSKE SESTRE FRANJEVKE KRISTA KRALJA 
PROVINCIJA SVETE OBITELJI U HERCEGOVINI 

BiH - 88000 Mostar, Zagrebačka 9 
Tel. +387/36/333-170; faks: 312-905; e-mail: mostarska.provincija@ssfcr.org;  

web stranica: www.ssfcr.org/mostar/ 

Br. 171/2012.               Mostar, 12. kolovoza 2012. 
 
 
SVIM SESTRAMA PROVINCIJE SVETE OBITELJI 
 
 
Predmet: Duhovne vježbe i obnove; kućni odgojno-informativni sastanci; Lectio divina 
 
 

“Samo tražeći vjera raste i učvršćuje se: 
nema druge mogućnosti za posjedovanje jasnoće o vlastitom životu 

osim predati se u kontinuiranom rastu u ruke ljubavi 
koja se doživljava kao uvijek veća zato što ima podrijetlo u Bogu. 
Proći kroz ‘vrata vjere’ znači krenuti na put koji traje cio život“. 

Papa Benedikt XVI. 

 

Drage sestre! 
 
Dostavljamo Vam kalendar duhovnih vježba i obnova te informacije o drugim susretima u svrhu 
trajnoga odgoja u šk. god. 2012./2013. koji je na temelju prijedlogâ Povjerenstva za duhovnost i 
odgoj utvrdila Provincijalna uprava. 
 
Potaknute odlukom Pape Benedikta XVI. da nadolazeću liturgijsku godinu proglasi Godinom vjere, 
i mi ćemo usmjeravati našu pozornost na ponovno otkrivanje dara vjere i pronicanje njezina 
otajstva. Posvetit ćemo se dubljim pitanjima o vlastitoj vjeri, o njezinu središtu i njezinu izvorištu, 
te nastojanju da živimo zahvalnost i ljepotu životne pozvanosti da budemo redovnice i kršćanke. 
 
Okvirna je tema duhovnih vježba „Vjerujem Gospodine. Pomozi mojoj nevjeri!“ (Mk 9, 24), a na 
duhovnim obnovama ispitivat ćemo svoju svakodnevnu vjernost pogledom uprtim u Isusa, u 
Početnika i Dovršitelja vjere naše, kako bismo odložili svaki teret i grijeh koji nas sapinje te 
postojano trčali u borbu koja je pred nama (usp. Heb 12, 1.2). 
 
Usvojen je prijedlog Povjerenstva da se na kućnim odgojno-informativnim sastancima 
usredotočimo na temu Biblijski likovi – uzori vjere. Pored biblijskih svjedoka vjere, određenih 
prema odabiru kućnog kapitula, preporučamo vam na proučavanje Papino apostolsko pismo ‘Vrata 
vjere’. Također smatramo da su kućni sastanci prigoda da se zaslužena pozornost posveti 
okružnicama i drugim dokumentima Viših predstojnica. 
 
Jedan od bitnih elemenata ponovnog otkrivanja puta vjere povratak je Svetomu pismu te stavljamo 
naglasak kako na osobno tako i na zajedničko molitveno čitanje Evanđelja (Lectio divina). U izboru 
je preporučljivo držati se čitanjâ predloženih za nedjeljnu liturgiju tj. pratiti ciklus liturgijske 
godine. 
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Drage sestre, neka nas produbljivanje našeg osobnog odnosa s Isusom u milosnom vremenu Godine 
vjere vodi predanijoj molitvi i razmatranju te poletnijem življenju istina koje ispovijedamo. 
 
Sve nas neka na tom putu prati zagovor sv. oca Franje i Blažene Djevice Marije – slike Crkve i 
najizvrsnije Učiteljice vjere! 
 

U ime Provincijalne uprave 
 
 

S. M. Franka Bagarić, 
provincijalna predstojnica 

 
 
 
 

P.S. 
 
Sudjelovanje sestara na duhovnim vježbama potrebno je na vrijeme prijaviti, a u slučaju potrebe 
odjaviti s. Lucijani Kraljević na tel: 036/356-425 ili na mob: 063/009-151. 

 
 
 
 

 
 

 

 
DUHOVNE VJEŽBE ZA ŠKOL. GODINU 2012./2013. 

 
 

„Vjerujem, Gospodine. Pomozi mojoj nevjeri!“ (Mk 9, 24) 
 

 
Vrijeme 

 

 
Voditelj 

 
Mjesto 

 
1. 

 
18. – 24. studenoga 2012. 

 
Fra Ivan Ivanda, OFM 

 
 

 
Bijelo Polje 

 
2. 

 
7. – 13. siječnja 2013. 

 

 
o. Antonio - Mario Čirko, OCD 

 
 

 
Bijelo Polje 

 
3. 

 
10. – 16. veljače 2013. 

 

 
Fra Ivan Dugandžić, OFM 

 
 

 
Bijelo Polje 

 
4. 

 
3. – 9. ožujka 2013. 

 

 
Fra Marinko Pejić, OFM 

 
 

 
Bijelo Polje 

 
5. 

 
1. – 7. travnja 2013. 

 

 
Fra Mladen Herceg, OFM 

(Kontemplacija za redovnice) 

 

 
Bijelo Polje 

 
6. 

 
21. – 27. travnja 2013. 

  

 
p. Mirko Nikolić, DI 

 
 

 
Bijelo Polje 

 
7. 

 
12. – 18. svibnja 2013. 

 

 
S. Natalija Palac, ŠSF 

 
 

 
Bijelo Polje 

 
8. 

 
16. – 22. lipnja 2013. 

 

 
Fra Mate Dragićević, OFM 

 
 

 
Bijelo Polje 

 
9. 

 
21. – 27. srpnja 2013. 

 

 
Fra Domagoj Runje, OFM 

 

 
Bijelo Polje 
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DUHOVNE VJEŽBE ZA ŠKOL. GODINU 2012./2013. 

 
 

„Vjerujem, Gospodine. Pomozi mojoj nevjeri!“ (Mk 9, 24) 
 

 
Vrijeme 

 

 
Voditelj 

 
Mjesto 

 
1. 

 
18. – 24. studenoga 2012. 

 
Fra Ivan Ivanda, OFM 

 
 

 
Bijelo Polje 

 
2. 

 
7. – 13. siječnja 2013. 

 

 
o. Antonio - Mario Čirko, OCD 

 
 

 
Bijelo Polje 

 
3. 

 
10. – 16. veljače 2013. 

 

 
Fra Ivan Dugandžić, OFM 

 
 

 
Bijelo Polje 

 
4. 

 
3. – 9. ožujka 2013. 

 

 
Fra Marinko Pejić, OFM 

 
 

 
Bijelo Polje 

 
5. 

 
1. – 7. travnja 2013. 

 

 
Fra Mladen Herceg, OFM 

(Kontemplacija za redovnice) 

 

 
Bijelo Polje 

 
6. 

 
21. – 27. travnja 2013. 

  

 
p. Mirko Nikolić, DI 

 
 

 
Bijelo Polje 

 
7. 

 
12. – 18. svibnja 2013. 

 

 
S. Natalija Palac, ŠSF 

 
 

 
Bijelo Polje 

 
8. 

 
16. – 22. lipnja 2013. 

 

 
Fra Mate Dragićević, OFM 

 
 

 
Bijelo Polje 

 
9. 

 
21. – 27. srpnja 2013. 

 

 
Fra Domagoj Runje, OFM 

 

 
Bijelo Polje 
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MJESEČNE DUHOVNE OBNOVE ZA ŠKOL. GOD. 2011./2012. 
 
 

„Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere naše – Isusa“ (Hebr 12,2)
 

Mjesec 
 

 
Mjesto 

 
Dan 

 
Tema 

 
Listopad 

 
Široki Brijeg 

 
Naknadno 

 
„Neka mi bude po Tvojoj riječi“ (Lk 1,38) 

Marija – škrinja vjernosti i učiteljica vjere 

 
Studeni 

Međugorje 
Široki Brijeg 
Kiseljak 
Bijelo Polje 

  6. (utorak) 
  8. (četvrtak) 
10. (subota) 
10. (subota) 

 
„Umnoži nam vjeru“ (Lk 17, 5) 

Osobna i zajednička molitva u iskustvu vjere 

 
Prosinac 

 
Međugorje 
Konjic 
Široki Brijeg 
Mostar 

 
11. (utorak) 
12. (srijeda) 
13. (četvrtak) 
15. (subota) 

 
„Koji se utjelovio po Duhu Svetom. Rođen od Djevice 

Marije i postao čovjekom”  
 

Vjera – susret s Bogom koji nam se objavio u osobi 
Isusa Krista 

 
Siječanj 

Međugorje 
Široki Brijeg 
Kiseljak 
Bijelo Polje 

22. (utorak) 
24. (četvrtak) 
26. (subota) 
26. (subota) 

 
„Govori, Gospodine…“ (1Samuelova 3,9) 

Vjera živi od slušanja Riječi 

 
Veljača 

Međugorje 
Konjic 
Široki Brijeg 
Mostar 

19. (utorak) 
20. (srijeda) 
21. (četvrtak) 
23. (subota) 

 
„Obrati se i vjeruj evanđelju.“ (Mk 1,15) 

Korizma – poziv na obnovljeno obraćenje Gospodinu 
 

 
Ožujak 

Međugorje 
Široki Brijeg 
Kiseljak 
Bijelo Polje 

19. (utorak) 
21. (četvrtak) 
23. (subota) 
23. (subota) 

 
„Tvoju smrt Gospodine naviještamo, tvoje uskrsnuće 

slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo.“ 
– Otajstvo vjere 

 
 

Travanj 
Međugorje 
Konjic 
Široki Brijeg 
Mostar 

  9. (utorak) 
10. (srijeda) 
11. (četvrtak) 
13. (subota) 

 
„Bijahu jedno srce i jedna duša.“ (Dj 4, 32) 

Zajednica – prostor sazrijevanja u vjeri 

 
 

Svibanj 
 
Bijelo Polje 

 
18. svibnja  

 

 
„Blažena ti što povjerova.“  

Redovnički zavjeti kao izričaj vjere 

(Zajednička duhovna obnova za cijelu Provinciju) 
 
 

2012./2013.
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Blagoslov novog provincijalnog sjedišta i proslava Dana Provincije 
 
Na uočnicu Spomendana utemeljenja Provincije, 25. kolovoza 2012., bit će upriličena svečanost 
blagoslova novih prostorija Provincijalata u samostanu u Mostaru (Franjevačka 88) s početkom u 
16:30 sati. 
 
Obred blagoslova i Euharistijsko slavlje za potrebe Zajednice predvodit će mons. dr. Tomo Vukšić, 
vojni ordinarij u BiH.  
 
Zahvalne Božjoj Providnosti za milost povratka na mjesto na kojem je prije 80 godina rođena naša 
Provincija zahvalit ćemo Gospodinu za Njegovu blizinu i vodstvo na prijeđenom putu te moliti da 
nam uvijek progovara svojom prisutnošću i da nas jača za nove korake vjere i nade. 
 
 

Slavlje dijamantnog jubileja 
 
Na blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije, 8. rujna 2012. u samostanu naših sestara Splitske 
provincije, na Lovretu (Split) naša će se s. Leonarda Rupčić pridružiti svojim kolegicama iz 
novicijata u svečanom obilježavanju 60. obljetnice redovničkoga života. 
 
Provincijalnoj predstojnici s. Leonki Bošnjak Čovo zahvaljujemo na pozivu, a s. Leonardi još 
jednom čestitamo na ustrajnosti i zahvaljujemo za predano služenje i život utkan u našu redovničku 
zajednicu i Crkvu! 
 

Susret Provincijalne predstojnice sa sestrama vjeroučiteljicama 
i voditeljicama liturgijskog pjevanja 

 
Ovogodišnji Susret sestara vjeroučiteljica i voditeljica liturgijskog pjevanja s Provincijalnom 
predstojnicom bit će održan u subotu, 15. rujna 2012. godine u samostanu sestara u Mostaru 
(Franjevačka 88), s početkom u 14 sati. Prigodno predavanje na temu Katehetski rad u službi 
prenošenja vjere održat će s. Mila Mikulić (ml).  
 
O ostalim susretima pojedinih skupina sestara s Provincijalnom predstojnicom pravodobno ćemo 
obavijestiti. 
 
 

Primanje u postulaturu i kandidaturu 
 

Nakon prihvaćanja molbe kandidatkinje Vesne Glavota za primanje u postulaturu, odlučeno je da će 
obred primanja biti na blagdan Rana svetoga Franje, 17. rujna 2012., u kući odgoja u Bijelome 
Polju. 
 
Zahvalne Bogu za naklonost koju nam iskazuje u daru novih zvanja radosno vam javljamo da će 
početkom rujna svoju kandidaturu u našoj zajednici započeti četiri djevojke: Ruža Horvat iz župe 
Drinovci, Ivona Jurčević iz Stipanića (Tomislavgrad), Matija Pačar iz Tomislavgrada i Ivana Čujić 
iz Bukovice. 

OBAVIJESTI
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Redovnički dan u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj 

 
1. Redovnički dan u BiH na temu Vjera u životu redovnika bit će održan u subotu, 22. rujna 
2012. godine u franjevačkom samostanu Svetog Luke u Jajcu, s početkom u 9:30 sati. 
 
Nakon uvodne molitve prisutne će pozdraviti predsjednica KVRPP BiH s. Ivanka Mihaljević, ŠSF, 
a prigodnu će riječ također uputiti zamjenik provincijala Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra 
Marijan Karaula i gvardijan franjevačkog samostana u Jajcu fra Zoran Mandić. 
 
Prvo predavanje s temom „Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga!“ (Iv 6,68) 
održat će dr. fra Marinko Pejić, član Franjevačke provincije Bosne Srebrene. 
Slijedi rasprava, te priprema za Euharistiju uz prigodu za sakrament pomirenja. Euharistijsko slavlje 
u 11:30 sati predvodit će mons. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki. 
 
Poslije objeda za sudionike će biti organizirano razgledavanje kulturno-povijesnih znamenitosti i 
prirodnih ljepota kraljevskog grada Jajca. 
 
U poslijepodnevnom dijelu rada predavanje na temu „Slušanje riječi i vjera“ održat će dr. fra Ivan 
Ivanda, član Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM. Nakon rasprave slijedi molitva 
Večernje. Zatvaranje skupa previđeno je oko 18:00 sati. 
 
 
2. Redovnički dani u Hrvatskoj na temu Važnost i uloga žene u prenošenju vjere upriličit će 
se 14. i 15. rujna u Zagrebu i 21. i 22. rujna u Splitu. Sestrama koje djeluju u Hrvatskoj 
preporučamo da sudjeluju gdje im je bliže i zgodnije. 
 
 

Proslava 800. obljetnice dolaska sv. Franje na hrvatsko tlo 
 
Franjevačka obitelj u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini obilježit će u listopadu ove godine 800. 
obljetnicu dolaska svetoga Franje u hrvatske krajeve. 
Znanstveni simpozij tom će prigodom biti održan 1. i 2. listopada u Splitu i Zadru, a središnja 
proslava upriličit će se 6. listopada u Splitu.  
 
Tijek središnje liturgijske proslave odvijat će se prema slijedećem rasporedu: 
 
 Cijelonoćno klanjanje u crkvi sv. Frane na Obali u Splitu. Od ponoći do 6 sati ujutro u 

bdijenju pred Presvetim izmjenjivat će se redovničke zajednice s područja Splita. 
 Potom prigodne molitve, od 6 do 10 sati, animiraju članovi Franjevačke mladeži i 

Franjevačkog svjetovnog reda. 
 Blagoslov s Presvetim i procesija do Sustipana, 
 Euharistijsko slavlje u 11 sati na Sustipanu. 
Nakon svete mise zborovi mladih održat će prigodni koncert. 
 
Preporučamo sestrama da se odazovu na ovaj radosni događaj, važan za našu franjevačku obitelj i 
Crkvu. 
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Molitveno-odgojni susreti za djevojke 
 
Sekcija za pastoral mladih i promicanje zvanja naše Provincije izradila je kalendar molitveno-
odgojnih seminara za djevojke u školskoj godini 2012./2013. S vjerom kroz život okvirna je tema i 
misao vodilja seminara, a odvijat će se prema slijedećem rasporedu:   
 
1. 28. – 30. rujna 2012.; za učenice osmog razreda osnovne škole 
2. 5. – 7. listopada 2012.; za učenice prvog i drugog razreda srednje škole 
3. 16. – 18. studenoga 2012.; za studentice/djelatnice 
4. 25. – 27. siječnja 2013.; za učenice trećeg i četvrtog razreda srednje škole 
5. 15. – 17. veljače 2013.; za učenice osmog razreda osnovne škole 
6. 8. – 10. ožujka 2013.; za učenice prvog i drugog razreda srednje škole 
7. 12. – 14. travnja 2013.; za učenice osmog razreda osnovne škole. 
 
Tradicionalno susreti započinju naznačenoga dana u 16 sati (petak), 
a završavaju nedjeljom u 14 sati. 
 

Seminar za medicinske sestre 
 
Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica organizira seminar za medicinske 
sestre koji će se održati u duhovno-pastoralnom centru Marijin dvor u Lužnici od 5. do 7. listopada 
2012. Voditelj seminara je vlč. Krunoslav Pačalat, a tema „Gospodine, tko smije prebivati u šatoru 
tvome“ (Ps 15,19). 
 
Sestre koje žele sudjelovati neka se prijave do 15. rujna. Prijave za seminar primaju: 
 
S. Danica Grgić, voditeljica Povjerenstva za medicinske sestre,  
mob.:00385/99/676-10-89;  
e-mail: danica.grgic.zg@gmail.com; 
 
S. Mirjana Tomašević, tajnica  
mob: 00385/98/187-11-49;  
e-mail: tomasevicmirjana@gmail.com 
 
 
Nova adresa Provincijalata 
 
 
Provincijalat Školskih sestara franjevaka 
Franjavačka 88 
BiH – 88 000 Mostar 
 

Čitav se život sastoji 
od samih prigoda 

da susretnem Gospodina. 
Da, o tome se radi; 

onda su svi ovi susreti isto toliki 
pozivi na nasljedovanje. 

 
R. Guardini 
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31. ožujka – 2. travnja 2012. u samostanu sestara u Baškoj Vodi održan je redoviti proljetni susret 
sestara juniorki naše Provincije. Susret na temu Odgovornost za nerođeni život pripremila je i 
vodila s. Danijela Brekalo. Sudjelovale su sve naše sestre s privremenim zavjetima i njihova 
voditeljica s. Petra Bagarić. 
  
9. – 14. travnja 2012. u samostanu Sv. Franje u Bijelome Polju održane su kontemplativne 
duhovne vježbe za sestre. Voditelj je bio fra Mladen Herceg, a sudjelovalo su 22 sestre. 
 
10. travnja 2012. u samostanu sestara Bosansko-hrvatske provincije u Tučepima održan je redoviti 
godišnji susret odgajateljica i provincijalnih predstojnica triju provincija hrvatskoga govornoga 
područja. U ime Vrhovne uprave susretu je nazočila vrhovna savjetnica s. Ana Antolović. Iz naše 
Provincije sudjelovale su voditeljica novakinja i sestara juniorki s. Petra Bagarić i s. Zdenka 
Kozina, provincijalna zamjenica. Osim uobičajenog izvješća o ostvarenju i planovima odgojnih 
programa u radu sa skupinama početne formacije raspravljalo se o sadržaju priprave prigodom 
obljetnica redovničkih zavjeta te o obredniku redovničkog zavjetovanja naše Družbe.  
 
15. – 21. travnja 2012. održan je još jedan krug duhovnih vježba u Bijelome Polju. Sudjelovalo je 
17 sestara, a voditelj duhovnih vježba bio je fra Ante Marić.  
 
21. travnja 2012. u provincijalnoj kući u Mostaru održana je 24. sjednica Provincijalne uprave na 
kojoj je prov. predstojnica informirala prov. savjetnice o tijeku svoga pohoda sestrama u Provinciji. 
Potvrđen je program duhovne priprave za ovogodišnja jubilejska slavlja u našoj zajednici. 
Dogovorena je, također, organizacija završne duhovne obnove, 19. svibnja u Bijelome Polju. 
 
Istoga dana, u samostanu Rana svetog Franje u Međugorju upriličen je, u sklopu tjedna molitve za 
duhovna zvanja, Dan otvorenih vrata. Okupilo se tridesetak djevojka srednjoškolske dobi koje su u 
prigodnom molitveno-informativnom programu imale prigodu pobliže upoznati povijest i poslanje 
te molitveni život naše zajednice. Susret su pripremile i vodile s. Leopoldina Kovačević, s. Petra 
Bagarić i s. Ivana Pavla Mikulić.  
 
23. travnja 2012. u prostorijama KVRPP BiH u Sarajevu, Kaptol 32, održana je 24. sjednica 
izvršnog odbora pod predsjedanjem s. Ivanke Mihahaljević, predsjednice Konferencije. Na sjednici 
se razgovaralo o aktualnim pitanjima te o održavanju Redovničkog dana u BiH. 
 
24. travnja 2012. u prostorijama Nadbiskupskog ordinarijata u Sarajevu održan je redoviti godišnji 
susret biskupa Biskupske konferencije BiH s članovima Konferencije viših redovničkih poglavara i 

IZ PROVINCIJALNOGA LJETOPISA 
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poglavarica BiH. Sudionici su informirani o pokrenutim inicijativama na biskupijskim razinama s 
ciljem  priprave za Godinu vjere. Na susretu je bila i naša provincijalna predstojnica s. Franka 
Bagarić. 
 
24. – 25. travnja 2012. u duhovno-obrazovnom centru Marijin dvor u Lužnici  održano je 41. 
vijećanje redovničkih odgajatelja i odgajateljica. Tema je bila Odgoj za emocionalnu i duhovnu 
zrelost, a predavači su bili naša sestra iz Splitske provincije s. Klaudija Todorić te dr. Domagoj 
Štimac i o. Dario Tokić.  Sudjelovalo je oko pedeset odgajatelja i odgajateljica, a među njima i naše 
s. Petra Bagarić i s. Slavica Barbarić.  
 
27. travnja – 1. svibnja 2012. u franjevačkom samostanu na otoku Košljunu održane su 
kontemplativne duhovne vježbe u kojima je sudjelovala i naša provincijalna predstojnica s. Franka 
Bagarić. 
 
28. travnja 2012. u samostanu Svetoga Franje u Bijelom Polju upriličen je Dan otvorenih vrata za 
djevojke viših razreda osnovne škole. Bila je to ujedno zajednička duhovna obnova za sudionice 
molitveno-odgojnih seminara organiziranih tijekom ove školske godine. Program su pripremile i 
vodile sestre katehistice uz pomoć juniorki, a sudjelovalo je 95 djevojaka iz Baške Vode i više naših 
hercegovačkih župa. Među sudionicama je bilo i nekoliko djevojaka koje se zanimanju za našu 
zajednicu sa željom da nam se pridruže. 
 
4. – 24. svibnja 2012. provincijalna predstojnica s. Franka Bagarić pohodila je zajednice sestara 
koje djeluju u Americi, Njemačkoj i Švicarskoj. 
 
5. i 6. svibnja 2012. u Sisku je pod geslom U svjetlosti hodimo održan ovogodišnji susret hrvatske 
katoličke mladeži. Zajedno s mladima bjelopoljske župne zajednice i župnikom don Josipom 
Galićem dionice ovog velikog događaja bile su i naše sestre s privremenim zavjetima s. Marijana 
Selak, s. Ivana Pavla Mikulić, s. Ivana Markotić te kandidatkinja Vesna Glavota. 
 
13. – 19. svibnja u samostanu Sv. Franje u Bijelome Polju održane su duhovne vježbe na temu: „Vi 
ste svjetlo svijeta“ (Mt 5,14). Voditelj je bio p. Miljenko Sušac, član Družbe Marijinih misionara 
(Monfortanci), a sudjelovala je 21 sestra. 
 
19. svibnja 2012., završnog dana duhovnih vježba, upriličena je u Bijelome Polju duhovna obnova, 
posljednja u ovoj školskoj godini i zajednička za cijelu Provinciju. Pod vodstvom p. Miljenka Sušca 
u obnovi je sudjelovalo stotinjak sestara. Tema predavanja bila je Euharistija i Marija – 
euharistijska i marijanska duhovnost kao kontekst autentično-duhovnog slavlja Kristove i vlastite 
povijesti. Tom prigodom obilježena je i dvadeseta obljetnica od prisilnog napuštanja bjelopoljskog 
samostana. Susret je započeo okupljanjem u klaustru staroga samostana, meditacijom Išle smo, išle 
plačući… koju je pripremila je s. Dominika Anić. U ime odsutne provincijalne predstojnice s. 
Franke Bagarić okupljenim se sestrama prigodnom riječju obratila s. Zdenka Kozina, provincijalna 
zamjenica. U poslijepodnevnom rekreativnom programu najmlađe su sestre izvele scenski prikaz 
„Ludosti mudrih djevica“ za kojeg su same napisale tekst i scenografiju. 
 
24. svibnja 2012., priredbom pod nazivom „Hvala mama, hvala tata“ svečano je obilježen Majčin 
dan u dječjem vrtiću „Sveta mala Terezija“ u Međugorju. Glazbenim nastupom radosne i razigrane 
djece kojim su željela izraziti zahvalnost za svu brižnost i ljubav koju primaju od nebeske Majke i 
svojih roditelja ravnala je naša s. Veronika Martinović. 
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30. svibnja 2012. u samostanu Sv. Franje u Imotskom održana je pod predsjedanjem provincijala 
hercegovačkih franjevaca dr. fra Ivana Sesara sjednica Vijeća franjevačkih zajednica u HR i BiH. 
Sudjelovali su provincijali i provincijalne predstojnice svih franjevačkih zajednica u Hrvatskoj i 
Bosni i Hercegovini među kojima i naša s. Franka Bagarić. Raspravljalo se o svim važnijim 
pitanjima vezanim uz život i rad franjevačkih zajednica, napose o programu Proslave 800. 
obljetnice dolaska sv. Franje u hrvatske krajeve koja će biti upriličena početkom listopada ove 
godine.  
 
31. svibnja 2012. u dječjem vrtiću „Sveti Franjo“ u Kiseljaku obilježen je „Majčin dan“. Tom 
prigodom uručene su i diplome skupini djece koja su uspješno završila predškolski odgojno-
obrazovni program. 
 
31. svibnja – 3. lipnja 2012. u samostanu Sv. Franje u Bijelom Polju održan je Seminar posta, 
molitve i šutnje pod vodstvom s. Ljilje Pehar i fra Josipa Vlašića. Seminar je bio posvećen molitvi 
za obitelj, a sudjelovalo je tridesetak osoba. 
 
2. lipnja 2012. u provincijalnoj kući u Mostaru održana je 25. sjednica Provincijalne uprave na 
kojoj je, između ostaloga razmotreno izvješće o radu Povjerenstva za duhovnost i odgoj. 
Razgovaralo se i o potrebnim ljetnim zamjenama i planiranju rasporeda sestara za školsku godinu 
2012/2013. Provincijalna predstojnica s. Franka Bagarić izvijestila je o svom službenom posjetu 
sestrama u Americi, Njemačkoj i Švicarskoj. 
 
15. lipnja 2012., na svetkovinu Srca Isusova, župna zajednica u Potocima kod Mostara, kojoj 
pripada i naš bjelopoljski samostan, proslavila je dvostruki jubilej – 120 godina od osnutka župe i 
100 godina od izgradnje crkve. Prigodnu Euharistiju predvodio je mjesni biskup mons. dr. Ratko 
Perić. Sestre naše zajednice došle su sa svih strana kako bi zajedno sa župljanima proslavile ovaj 
veliki jubilej. Kao simbol stoljetne ucijepljenosti u život ove Župe sestre su za euharistijski dar 
prinijele umjetničku sliku, rad naše s. Rozarije Radić. Nakon Euharistije slavlje je nastavljeno 
zajedničkim druženjem i programom u kojemu su nastupila i dječica iz sestarskog vrtića „Sv. 
Klara“. Među čestitarima koji su održali prigodne govore bila je i naša prov. predstojnica s. Franka 
Bagarić. 
 
17. – 23. lipnja 2012. u samostanu Sv. Franje u Bijelome Polju održane su duhovne vježbe za 
sestre. Voditelj je bio o. Jozo Milanović, benediktinac, a sudjelovale su 23 sestre. 
 
22. lipnja 2012. u provincijalnoj kući u Mostaru održana je 26. sjednica Provincijalne uprave na 
kojoj su, između ostaloga, razmotrene i prihvaćene molbe sestara juniorki za obnovu zavjeta. 
Utvrđen je također raspored sestara za novu školsku godinu 2012./2013. te izneseni prijedlozi u 
svezi obilježavanja Dana Provincije.  
 
27. lipnja 2012. u prigodi završetka diplomatske misije u BiH Apostolskog nuncija nadbiskupa 
mons. Alessandra D'Ericca u Sarajevu je upriličena oproštajna svečanost. Na sv. misi zahvalnici i 
na prigodnom prijemu u ime naše Provincije sudjelovala je provincijalna predstojnica s. Franka 
Bagarić i njezina zamjenica s. Zdenka Kozina.  
  
30. lipnja 2012. u samostanu Sv. Ante na Humcu prigodom obilježavanja 20. obljetnice djelovanja 
Franjevačke mladeži u BiH središnje Euharistijsko slavlje predvodio je nadbiskup metropolit 
vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. U cjelodnevnom je programu sudjelovala skupina naših mlađih 
sestara i kandidatkinje, a u slavlju Euharistije pridružile su im se i provincijalna predstojnica s. 
Franka Bagarić i provincijalna zamjenica s. Zdenka Kozina. 
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2. i 3. srpnja 2012. u  samostanu Sv. Franje u Bijelome Polju organizirana je duhovna obnova na 
temu Na ljubav se može odgovoriti ljubavlju za djevojke srednjoškolke. Sudjelovalo je petnaest 
djevojaka, a voditeljica obnove bila je s. Danijela Brekalo.  
 
4. srpnja 2012. našu je Zajednicu napustila kandidatkinja Andreja Primorac iz Ljubuškog, župa 
Humac. Andreju pratimo molitvama i želimo joj Božji blagoslov na životnom putu. 
 
7. – 15. srpnja 2012. hodočašćem u Asiz i druga franjevačka mjesta naše su ovogodišnje sestre 
jubilantkinje započele duhovnu pripravu za slavlje svojih redovničkih obljetnica. Uz osobnu 
molitvu i Euharistijska slavlja imale su prigodu upoznati povijest krajolika obilježenih Franjinom 
dušom koju im je zdušno tumačio fra Danimir Pezer, član franjevačke provincije Bosne Srebrene.  
 
8. srpnja 2012. u samostanskoj kapeli sv. Franje u Bijelom Polju, obnovile su zavjete na godinu 
dana naše sestre juniorke: s. Ivana Jurišin, s. Marijana Selak, s. Anđela Pervan, s. Adriana Galić, s. 
Ivana Pavla Mikulić i s. Ivana Markotić. Slavlju obnove zavjeta prethodila je jednodnevna duhovna 
priprava na temu Ovoj se Zajednici predajem cijelim srcem koju je vodila s. Natalija Palac. 
 
12. – 15. srpnja 2012. u samostanu Sv. Franje u Bijelome Polju održana je duhovna obnova u kojoj 
je sudjelovalo tridesetak prosvjetnih djelatnika i mladih među kojima i naša kandidatkinja Vesna 
Glavota. Voditelji su bili vlč. Marin Knežević, duhovnik Pokreta Božanskog milosrđa s Ovčare i s. 
Ljilja Pehar.  
 
16. – 21. srpnja 2012. u samostanu Rana sv. Franje u Međugorju sestre jubilantkinje nastavile su 
duhovnu pripravu za slavlje jubileja. S njima je tri dana na temu Smisao i zadaća srednje životne 
dobi razmišljao fra Mladen Herceg, a o Pomirenju kao preduvjetu franjevačke opredijeljenosti za 
siromašne slijedeća tri dana s njima je razmišljao fra Mijo Džolan, OFM.  
 
22. – 28. srpnja 2012. u samostanu u Bijelome Polju pod motom „Vi ste svjetlo svijeta“ (Mt 5,14) 
održan je posljednji krug duhovnih vježba u ovoj školskoj godini. Sudjelovala je 21 sestra, a 
voditelj je bio o. Jure Zečević, karmelićanin. Među sudionicama duhovnih vježba bile su i 
dijamantna s. Leonarda Rupčić te zlatne i srebrene jubilantkinje.  
 
28. srpnja 2012. u našemu samostanu u Bijelome Polju pod svečanom Euharistijom, koju je u 
zajedništvu s dvadeset svećenika predvodio mons. dr. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki, 
upriličeno je središnje slavlje dijamantnog, zlatnog i srebrnog jubileja redovništva te deseta 
obljetnica polaganja doživotnih zavjeta u našoj Provinciji. Dijamantni jubilej – 60. obljetnicu 
redovničkoga života proslavila je s. Leonarda Rupčić. Zlatni jubilej – 50. obljetnicu redovničkoga 
života obilježile su: s. Rozimila Križanac, s. Velimira Jozić, s. Aleksija Krišto, s. Jelena Kustura, s. 
Anita Čuvalo, s. Elizabeta Soldo i Angelina Vučić. Srebrni jubilej – 25. obljetnicu redovničkoga 
života proslavile su: s. Kristina Barbarić, s. Emanuela Pranjić, s. Dominika Anić i s. Ilijana Radoš. 
Slavlju su se pridružile i sestre koje su obilježile desetu obljetnicu doživotnih zavjeta: s. Kata 
Ostojić, s. Ivanka Talić i s. Ana Marić. 
 
31. srpnja 2012. u provincijalnoj kući u Mostaru (Zagrebačka 9) održana je 27. sjednica 
Provincijalne uprave na kojoj je, između ostaloga, detaljno dogovoren program obilježavanja 80. 
obljetnice utemeljenja Provincije i preseljenja sjedišta Provincijalne predstojnice iz Zagrebačke 9 u 
naš samostan u Franjevačkoj 88 u Mostaru. 
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ZAGRLI ŽIVOT 

/Uz juniorski susret/ 
 
Svaki čovjek ima iskustvo 
samoće i iskustvo zajedništva. 
To su darovi koje nam Bog u 
određenim trenucima života 
šalje kako bi nam očitovao 
svoju ljubav. Jedino prihvaća-
jući tu božansko-očinsku lju-
bav, tj. prihvaćajući sadašnjost 
kao dar Božji možemo pronaći 
smisao križa, smisao Uskrsa, 
smisao života, možemo pro-
naći Boga. 
 
Na trodnevnom susretu ju-
niorki koji se održao u Baškoj 
Vodi od 31. ožujka do 2. 
travnja 2012. razmišljale smo o 
odgovornosti za život koji nam 
je darovan kao i o odgovor-
nosti za živote drugih. Prvi dan 
iskoristile smo priliku posjetiti 
sestre klarise u Splitu. Uistinu 
bio je to poseban susret u 
kojem smo osjetile ljepotu fra-
njevačkog zajedništva. Podije-
lile smo jedna s drugom svje-
dočanstvo Kristova poziva i 
obećale biti povezane moli-
tvom.  
 
Drugi dan susreta imale smo 
predavanje na temu „Odgo-
vornost za nerođeni život“ ko-
jeg nam je održala s. Danijela 
Brekalo. S. Danijela nam je 
govorila o nerođenom životu s 
bioetičkog, sociološkog i teo-
loškog aspekta. Pojasnila nam 
je koja je uloga ili bolje rečeno 
zadaća nas redovnica protiv te 
opake bolesti današnjice. 

Pozvala nas je na odgovornost, 
da poput sv. oca Franje polju-
bimo svaki život pa bio on 
„gubav“ ili „čist“ upravo ona-
ko kako je učinio sv. Franjo 
poljubivši gubavca. Svojim 
promišljanjima s. Danijela iza-
zvala nas je na odluku da žarče 
činimo ono što možemo, da 
sklopljenih ruku prikazujemo 
Gospodinu sve one koje su 
učinile pobačaj ili su u napasti 
da ga, ne daj Bože, učine.  
 
Cvjetnicu, treći dan susreta 
započele smo klanjanjem u 
crkvi sv. Nikole izmolivši s 
narodom pet pokorničkih psa-
lama. Istoga dana imale smo 
razgovor s našom odgoji-
teljicom s. Petrom. Spoznaja 
da smo djeca Božja, da u 
svakome od nas boravi „Živi 
Bog“ znak je da trebamo lju-

biti jedni druge ljubavlju 
kojom ljubimo Boga. U okviru 
naše teme s. Petra nam je 
posvijestila važnost prihva-
ćanja vlastitog života kao i 
prihvaćanja života svake se-
stre. Uzajamno je prihvaćanje 
naš odgovor Božjemu pozivu 
na svetost. 
 
Svoj juniorski, posvećen „ži-
votu“, okrunile smo na baško-
vodskim stijenama uz more 
moleći „Lectio Divina“. Imala 
sam osjećaj da se i priroda 
potrudila svojim notama uz 
skladnu igru sunca, vjetra i 
mora kazati nam: Vječnost je 
posve blizu tebe, stoga zagrli 
život! 

 
S. Anđela Pervan 

 

 

IZ PROVINCIJE
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U SVJETLOSTI HODIMO 

/Prigodom Susreta hrvatske katoličke mladeži u Sisku/ 
 
S velikom radošću krenule smo iz Bijeloga 
Polja na Susret hrvatske katoličke mladeži koji 
je 5. i 6. svibnja ove godine održan u Sisku. 
Geslo susreta bilo je „U svjetlosti hodimo“ (1Iv 
1,7). Mi, sestre s privremenim zavjetima: s. 
Marijana, s. Ivana Pavla i ja te kandidatkinja 
Vesna zajedno s mladim bjelopoljskim 
župljanima i župnikom don Josipom 
Galićem bile smo dionice ovog velikog doga-
đaja. Bila je to i prigoda druženja s mla-
dim ljudima osluškujući njihova 
nadanja i traženja. Put do Siska bio 
je prilično dug, ali ispunile smo 
ga molitvom, pjesmom i ša-
lama. Ovo nam je hodočašće 
bilo duhovno obogaćenje, a 
mogle smo svjedočiti i 
svoje opredjeljenje i 
zajedništvo.  
 
Sisak i okolicu kroz nje-
govu povijest opsjedale su 
mnoge vojske a tih je dana 
grad bio ispunjen „vojskom“ 
mladih koji mole, njih više od 25 
tisuća. Svojim su dolaskom potvrdili 
svoju vjeru i želju za osobnim susretom s 
Isusom koji ima snagu preobražavati živote. 
Zadivljujuća je bila tišina i mir u kojem su 
slušali poticaje za osobni susret s Kristom u 
srcu: „Ako budete Božji, ako vas Krist dotakne i 
preobrazi zapalit ćete cijeli svijet“. Ne možemo 
mijenjati svijet budemo li gledali na svoje 
krhkosti i slabosti već po uzoru na svece koji su 
s velikom poniznošću gledali u snagu Isusa 
Krista koja se skriva i čeka ih u maloj bijeloj 
hostiji.  
 
U bogatom programu koji je prethodio slavlju 
svete euharistije svjedočili su mladi o velikoj 
Božjoj ljubavi koja im je vratila život nakon što 
su prošli put droge i beznađa. I za nas je bilo 
poticajno slušati posvećene osobe i mlade 
obitelji koje mladima ne nude laka i brza 
rješenja kao recept za sretan život nego nude 
život s Bogom koji ima svoje zahtjeve ali je 

plodonosan. Ohrabrili su ih da se odluče tražiti 
vjeru, graditi vjeru, živjeti u vjeri, što nije 
nimalo jednostavno ni lako, ali to je uvijek 
odluka biti sretan s onim što imaš ili biti 
nesretan zbog onoga što nemaš. Život je poput 
mozaika koji čovjek slaže svojim odlukama, 
svojim načinom života. Klauzurna sestra je 
govorila o smislu posvećenog života. Dirljivo 

je bilo slušati kako osoba koja se 
odlučila provesti život iza 

rešetaka govori o potpunoj slobodi. A 
ta je sloboda život s Kristom koji je 
jedina radost ljudske egzistencije. 
Život po kršćanskim načelima i po 

Božjim zapovijedima temelj je sretnog i 
kvalitetnog života. 

 
Svečano euharistijsko slavlje 
predslavio je nadbiskup zagre-

bački, uzoriti kardinal Josip 
Bozanić uz koncelebraciju bisku-
pa i velikog broja svećenika. U 

propovijedi je biskup mons. Mijo 
Gorski, pomoćni biskup zagreba-
čki potaknuo mlade ljude da se ne 

boje života, odgovornosti, 
braka, ni Bogu posvećenog 

života već da hode u 
svjetlosti a ta svjetlost 

je sam Isus Krist. Sa srcem pastira poručio 
im je: „Vi ste ponos hrvatske Crkve i ponos 
hrvatskog naroda.“ 
 
Nakon središnjeg susreta, ugostile su nas obitelji 
grada Siska, otvorivši nam vrata svojih domova 
i svoga srca. U nedjelju, drugog dana našega 
susreta okupili smo se u župnoj crkvi Sv. Marije 
Kraljice Mira na slavlje svete mise koju je 
predslavio varaždinski biskup mons. Josip 
Mrzljak. Sveta misa je bila zahvala Bogu za 
ovaj susret mladosti, u miru i radosti vjere. U 
tom svečanom ozračju mladi su predstavili 
svoje župne zajednice. Gledajući taj cvijet 
hrvatske mladosti, naše Domovine, činilo se da 
se nada može dotaknuti, nada da će sutra biti 
bolje, nada da ćemo nastaviti u Svjetlosti hoditi. 
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Isus za sebe kaže „Ja sam svjetlo svijeta“, a mi 
tek u svjetlu njegove osobe možemo spoznati 
sebe, svijet i svoju zadaću u svijetu.  
 
Na povratku našim kućama posjetili smo 
svetište Majke Božje na Velebitu. U vrhovima 
te planine, po kojoj snijeg pada u svakom 
mjesecu u godini pronašli smo oazu mira i 
zahvalili Bogu za sve darove na putu kojim 
hodimo. 

Bilo je lijepo biti dio tog veličanstvenog susreta 
mladih u želji da i dalje „u svjetlosti hodimo“.  
 
Zahvalne smo našim sestrama koje su nam 
omogućile ovo hodočašće, don Josipu Galiću i 
mladima koji su svojim ponašanjem zaslužili 
pohvalu. 

 

S. Ivana Markotić 

 
 

Duše Sveti, 
ti izvore svih kršćanskih poziva, 

probudi u nama žarku želju da služimo Evanđelju. 
Neka po čitavom svijetu ljudi čuju pozive tvoje Crkve 

da žive Božjim životom.  
Duše Sveti, 

udalji od nas besplodne tužaljke, 
nadahnjuj nas da molimo 
jedinog Gospodara žetve 
i da budimo i podupiremo 

kršćanska zvanja koja su ti potrebna 
da donose Radosnu vijest svim ljudima. 

Duše Sveti, 
ti jedini možeš pokazati novim pokoljenjima put 

da slijede Krista i donose ljudima spas 
na slavu Boga Oca. Amen. 
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POZDRAVNI GOVOR 
PROVINCIJALNE ZAMJENICE S. ZDENKE KOZINA 

/Uz svibanjsku duhovnu obnovu u Bijelome Polju/ 
 
Sve vas pozdravljam radujući se što smo se okupili na ovu duhovnu obnovu, posljednju u ovoj 
školskoj godini. Prenosim vam pozdrave provincijalne predstojnice s. Franke Bagarić koja je ovih 
dana u pohodu sestrama u Americi, Njemačkoj i Švicarskoj.  
 
U ime sestara sudionica duhovnih vježbi zahvaljujem p. Miljenku Sušcu koji nam je tijekom 
protekloga tjedna posredovao Božju riječ i Euharistiju, svojim nas promišljanjima ohrabrivao na 
putu prema „mudrosti svjetla“ koje je, jer se ne plaši vlastita izgaranja, kadro svijetliti i stvarati 
ugodnu toplinu. Moram priznati da su mi se njegova razmišljanja učinila koji put „tvrdim 
govorom“, ali to je samo zato što je put Evanđelja „uzak“, što na naše proročko poslanje ponajprije 
spada odlučivati se za ono što je teže. Jer jedino tako možemo svjedočiti da je čovjekov život i 
poziv više od ovdje i sada.  
 
Vjerujem da će produbljene spoznaje o našoj ulozi „proročanskoga znaka“ uroditi radikalnijim 
svjedočenjem prvenstva što ga u osobnom i zajedničkom životu dajemo Bogu i vrijednostima 
Evanđelja (VC 84). Hvala Vam što ste se odazvali predvoditi i današnju duhovnu obnovu.  
 
Naše zajedništvo danas dobiva još jednu slavljeničku dimenziju. U znaku smo zahvale zbog jednog 
jubileja. Prije dva dana navršilo se dvadeset godina od proljeća 1992., kada je zadnja skupina sestara 
pod kišom granata morala napustiti samostan. Obilježavanje dvadesete obljetnice našega egzodusa 
čuvanje je spomena na slobodu koju nam je Bog darovao. Zahvaljujemo Bogu za Zajednicu i za 
sačuvane živote primjenjujući na sebe riječ sv. Petra Krizologa o Izabranom narodu. Da poslušamo 
što nam to Gospodin govori:  
 
Čuj, Izraele! – Poslušajte, sestre! Ja sam vas prije postanka svijeta sebi izabrao, mojom milošću 
nastala je ova Zajednica i vi u njoj... Ja sam vam uvećao ime i umnožio vas brojem... Ja sam vas 
sačuvao u požaru i zaštitio u tuđini... Pratio vas u bijegu pred nasiljem rata, a po povratku zadivio 
Providnošću: da obasute tolikim dobrima i izazvane takvom milinom ljubavi moje naučite štovati 
me ljubavlju a ne strahom... (usp. Božanski časoslov, svezak I, str. 158).  
 
To pamćenje veličajnih Božjih djela u važnim trenutcima naše povijesti pomaže nam prepoznavati 
Ga i u običnostima svakodnevice. Danas u vedrini neba i osunčanome danu, u milosti da smo se 
mogle sabrati u ovako velikom broju, u gostoljubivosti sestara ove zajednice – domaćina svih 
duhovnih vježba i drugih susreta na razini Provincije. Vi, drage sestre, svojom požrtvovnošću 
doprinosite da nas ova bjelopoljska oaza mami zovom doma i duhovnog zavičaja kojemu se svaka 
od nas uvijek iznova raduje. Hvala vam! 
 
Molimo Gospodina da nas nadahne kako ćemo, poput Blažene Djevice Marije i sv. oca Franje, u 
radosnom predanju Bogu biti proročki znak nade kojeg Crkva i svijet trebaju i za kojim čeznu. 
Sjetimo se i sestara koje su željele danas biti s nama a to im nije bilo moguće. Na poseban način 
mislimo na bolesne i na sestre u inozemstvu. Neka i one budu dionice ovog slavlja vjere. 
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IŠLI SU IŠLI PLAČUĆI NOSEĆI SJEME SJETVENO,  
VRAĆAT ĆE SE S PJESMAMA NOSEĆI SNOPLJE SVOJE 

/Uvodna meditacija/ 
 

Poslije 20 godina stojimo u sjeni ranjenih 
cedrova, okružene ruševinama starog samo-
stana. Osluškujemo svoje osjećaje. Sjećanja na-
viru. Netko se sjeća nekog svog zakutka iz svoje 
mladosti. Možda nekoj dopire miris zgarišta u 
kojem je u trenu nestalo sve ono što su se sestre 
prije nas i neke od nas gradile, ono što smo 
nazivale domom, središnjicom, ognjištem pro-
vincije. Možda i danas, nakon tolikih godina, 
neke boli nisu jenjale, neke rane nisu zacijelile, 
neka pitanja nisu našla umirujuće odgovore.  
 
Osvrćemo se na prijeđeni put od 20 godina, i 
mnogo više godina, sve od naših sestarskih 
početaka ovdje u Bijelom Polju. Ovdje su mno-
ge sestre, gotovo sve, započinjale svoj sestarski 
život, ovdje je mnogo toga bilo prvo, i u radosti 
i u muci. Koliko su veselja i patnje, molitve i 
zahvale, koliko smijeha i rada upili ovi zidovi. I 
onih odluka da će se ostati sestra kada nije bilo 
lagano i kada su neke sestre odustajale. Na 
mjestu smo, možda i najzgusnutijih naših 
sjećanja, važnim simbolom naše povijesti, i 
patnje i izgnanstva, ali i radosti i pobjede života. 
Doista, ne možemo ostati na prošlom, na ovim 
ruševinama materijalnim ili osobnim, duhov-
nim. Jer život stalno pobjeđuje. Bog u kojega 
vjerujemo uskršava naše ruševine, rezignacije i 
umore. Daje nam odgovor u hodu, na putu. 
Odgovor je Isus sam, život sam, uskrsli i zauzeti 
Život, kako je on za sebe i rekao: Ja sam put, 
istina i život.  
 
Potrebno je samo podignuti svoj pogled od 
zemlje i vidjet ćemo kako se i kroz ove ruševine 
može vidjeti dio neba, dio nepreglednih pro-
stranstava Božje tajne života. Valja nam učiniti 
taj napor, odlijepiti svoj pogled od zemlje… Ne 
biti samo ljudi zemljani, nego i ljudi neba, nade 
i vizija – sestre Božje širine i ljubavi. Da, sestre 
Božje širine i ljubavi. Jer o toj ljubavi svjedoče i 
ove ruševine kao i tek nekoliko desetaka metara 
od njih naša nova zdanja, nova boravišta i radna 
mjesta, veća i modernija. Nebo se raširilo, Božja 
se ljubav razlila preko dobrih ljudi i sestara. 

Odlazilo se plačući, vratili smo se na bogatu 
žetvu. Zato nam valja raditi, nastaviti, jer ni 
danas nije lagano. Možda je i teže. U svakom 
slučaju ovo je naše jedino vrijeme. 
 
Mi smo pred novom budućnošću. Već je stva-
ramo. To nas obvezuje da se ukrcamo na „brod  
nove nade“, novoga početka. I zato naše stajanje 
danas ovdje neka bude zahvalnost Bogu za sve i 
odlučan hod naprijed. Ne isključujući baš ništa 
što smo kao zajednica i pojedinci proživjeli u 
dvadesetogodišnjem hodu. Postoji nešto sveto, 
stameno i nerazorivo u nama što nam nikakva 
mržnja ni zloća ne mogu uzeti, i uvijek nas 
poziva na odvažno svjedočenje slobode i 
povjerenja, Božje razmetljive ljubavi i ljudske 
slobode da na nju odgovori. Bog nam ne 
dopušta da rezignirano i sitničavo pretresamo 
sadašnje naše odnose niti da s nostalgijom 
veličamo prošla vremena, nego da se bez pridr-
žaja otvaramo izazovima sadašnjeg trenutka. 
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Ovo je mjesto gdje se, kao s Isusove Gore 
blaženstava i Golgote, ne smije prečuti još 
nešto. Uz zahvalnost za sve, ne možemo ne čuti 
Isusa kako nas pita imamo li što reći i o najtežoj 
od svih njegovih zapovijedi – o ljubavi prema 
neprijateljima. Ta se njegova riječ primiče tišini 
našega srca, pojedinačnoga srca. Ona se ne 
može čuti u buci tolikih odgovora koji nas 
salijeću, nego samo u svome osobnom miru i 
njegovoj blizini. Isus nas pojedinačno pita: 
Možemo li biti dionice Božjega kraljevstva ako 
u nama tinja isključivost prema bilo kome, ako 
nas truju preziri, prešutne osude i nepovjerenja, 
međusobne zavisti i trvenja, ako nas je zarobila 
sitnoća da ne vidimo Božju i ljudsku širinu, 
Božji i ljudski rad i ljubav? 
 
Bog je Bog rasipne ljubavi i darivanja. Bog je 
htio da na našim ruševinama uskrsne novi život. 
I to se dogodilo. To hoće ne samo s građe-
vinama nego i s našim osobama i životima. 

Zato, unatoč svim osobnim napuklinama, 
razočaranjima, bolestima, Bog hoće od nas 
svake stvoriti mjesto svoje proslave, novoga 
svjetla, ljubavi koju svijet ne daje. Osluhnimo 
samo – ne čujemo li kako iznutra, iz dubine 
ovih ruševina dopire šapat molitve naših 
pokojnih sestara, naših prethodnica, koje su u 
skromnijem životu od našega, davale svjedo-
čanstvo nade koja je bila u njima, a koja se 
danas u nama možda koleba opterećena oso-
bnim strahovima i zamršenim brigama. Ta i mi 
vrijedimo, Bog nam poručuje. Krenimo, zato, 
zahvalne Gospodinu koji nas nije napustio. A 
pokojnim sestrama koje su nas čekale na 
Grubanu i molile s nama, neka u dio padne Bo-
žja blizina. I one su radosne danas s nama. Bog 
se posebno raduje ako na ruševinama, tuđim ili 
svojim grijesima, ljudi grade novi život. 
 
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu… 

 
 

S. M. Dominika Anić 
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SPOMEN NA SLOBODU 

/Uz svibanjsku duhovnu obnovu u Bijelome Polju/ 
 
 
O draga, o slatka slobodo, dar u kom sva blaga 
višnji nam Bog je dô, uzroče istini od naše sve 
slave, uresu jedini od ove Dubrave, sva srebra, 
sva zlata, svi ljudcki životi ne mogu bit plata 
tvôj čistoj lipoti. (Ivan Gundulić). „O draga, o 
slatka slobodo“, o tebi su ispjevane najljepše 
pjesme, izrečene molitve, odsanjani najljepši 
snovi… Za tebe se živjelo, borilo, umiralo… 
 
Pravo na slobodu  
 
Sanjamo o slobodi „ponajljepši san“, a slobode 
nema. Govorimo o miru, a stalno ratujemo. 
Pozivamo se na razum, a ponašamo se 
nerazumno. Pozivamo se na ljudska prava a 
stalno ih kršimo. Najčešće ono pravo na 
slobodu: „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i 
jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su 
obdarena razumom i sviješću i trebaju jedno 
prema drugome postupati u duhu bratstva.“ 
(Povelja o ljudskim pravima). Nerijetko su 
ugrožena i druga čovjekova prava… 

 
Stajale smo u klaustru staroga samostana, „u 
sjeni ranjenih cedrova“. I pitale se: Zašto je tako 
teško sačuvati ognjište, zaštititi dom, život? 
Zašto tako sveta stvar kao što je čovjek i 
njegova sloboda ima tako malenu vrijednost ili 
je uopće nema?   
 
Minulo je dvadeset godina od našega izlaska iz 
Bijeloga Polja, bijega iz ralja smrti, iz tame 
pakla. Otišle smo plačući, vraćamo se, evo, s 
pjesmom. Neizmjerno zahvalne Bogu za 
sačuvane živote hodočasnički smo obilježile 20. 
obljetnicu. Stotinjak sestara okupilo se 19. 
svibnja ove godine u Bijelome Polju na završnu 
duhovnu obnovu, zajedničku za cijelu 
Provinciju.  
 
U nama odzvanja riječ Jahvina kao ono Izraelu 
uoči izlaska iz Egipta: „Taj dan neka vam bude 
spomendan. Slavite ga u čast Gospodinu…“ (Izl 
12,14). 

Poziv na slobodu 
 
 „Potrebno je samo podignuti svoj pogled od 
zemlje i vidjet ćemo kako se i kroz ove ruševine 
može vidjeti dio neba, dio nepreglednih 
prostranstava Božje tajne života. Valja nam 
učiniti taj napor, odlijepiti se od zemlje… Ne 
biti samo ljudi zemljani, nego i ljudi neba, nade 
i vizija – sestre Božje širine i ljubavi.“ (uvodna 
meditacija). Ili kako veli sv. Pavao: „Za slobodu 
nas Krist oslobodi!“ Doista vi ste, braćo, na 
slobodu pozvani. (Gal 5,1.13) Sloboda je Bog i 
ona je u nama. Zato i nismo ostale na mjestu 
smrti, nego smo se nakon uvodne meditacije, 
koju je pripremila s. Dominika Anić, uputile u 
novi samostan, mjesto novoga života, mjesto 
gdje se na nas u izobilju izlila Božja ljubav. 
Hrana i snaga naše nutarnje slobode je Krist – 
kruh života. 
U ime odsutne provincijalne predstojnice s. 
Franke Bagarić prisutne sestre pozdravila je s. 
Zdenka Kozina, provincijalna zamjenica, 
naglašavajući duhovnu i slavljeničku dimenziju 
ovoga dana. „Obilježavanje 20. obljetnice naše-
ga egzodusa čuvanje je spomena na slobodu 
koju nam je Bog darovao. Zahvaljujemo Bogu 
za sačuvane živote primjenjujući na sebe riječi 
sv. Petra Krizologa o Izabranom narodu: Čuj 
Izraele! Poslušajte sestre! Ja sam vas prije 
postanka svijeta sebi izabrao, mojom milošću 
nastala je ova Zajednica i vi u njoj… Ja sam 
vam uvećao ime i umnožio vas brojem… Ja sam 
vas sačuvao u požaru i zaštitio u tuđini… Pratio 
vas u bijegu pred nasiljem rata, a po povratku 
zadivio Providnošću: da obasute tolikim 
dobrima i izazvane takvom milinom ljubavi 
moje naučite štovati me ljubavlju a ne 
strahom… (usp. Božanski časoslov, sv. I, 
str.158).“ 
 
Pater Miljenko Sušac, monfortanac iz Zagreba, 
predvodio je duhovnu obnovu. U predavanju je 
govorio o Euharistiji i Mariji – euharistijskoj i 
marijanskoj duhovnosti kao kontekstu auten-
tičnog duhovnog slavlja Kristove i vlastite 
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povijesti. Služeći se spisima svetoga Ljudevita 
Monfortskog govorio je o onome što čini pravu 
pobožnost prema presvetoj Euharistiji i 
Blaženoj Djevici Mariji. Vraćajući nas unatrag, 
ne samo u ovih dvadeset godina nego u 
cjelokupno naše postojanje, p. Miljenko nam je 
posvijestio da je i naša povijest povijest Boga i 
Gospe s nama i velikih Božjih očitovanja u svim 
njezinim razdobljima kao i razlog naše 
neprekidne zahvalnosti. 
 
Kao i obično bilo je upriličeno pokorničko 
bogoslužje kao i prigoda za pojedinačnu svetu 
ispovijed. P. Miljenko je predvodio euha-
ristijsko slavlje. Sestarski zbor je svojim pje-
vanjem, kao i uvijek, učinio da ovo slavlje i 
svečanost budu još svečaniji. Na poseban smo 
se način toga dana sjećali naših bolesnih sestara, 

sestara u inozemstvu kao i svih onih koje su u 
duhu bile u našem zajedništvu. 

Najmlađe su pripremile rekreativni program i 
izvele ga u Galeriji nakon euharistijskog slavlja. 
Scenskim prikazom Ludosti mudrih djevica, sa 
svom ozbiljnošću ali i s velikom dozom hu-
mora, dočarale su nam svoje viđenje redov-
ničkoga života, njegove tamne i svijetle strane.  
 
Bijelo Polje je opet kao Majka. Široko, vedro, 
nježno, spremno čuti naše radosti i boli, primiti 
suze i smijeh. Bijelo Polje kao da nadolijeva 
ulje u naše svjetiljke, donosi mir, čisti pogled, 
obnavlja duh... Bog nam se tamo objavljuje na 
poseban način i hrani naše duše. Pozvane smo, 
doista, na slobodu, radost i zahvalnost. 

S. M. Magdalena Šarić
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DVOSTRUKI JUBILEJ U ŽUPI BIJELO POLJE 
 
Župna zajednica u Potocima kod Mostara 
kojoj pripada i naš bjelopoljski samostan 
proslavila je na svetkovinu Srca Isusova 
dvostruki jubilej – 120. obljetnicu utemelje-
nja župe i 100. od izgradnje crkve.  
 
Gledajući vremenski 120 i 100 godina nije 
puno, ali u tih stotinu ljeta upisani su mnogi 
tragovi, često krvavi. Bjelopoljska kotlina 
bila je na udaru s mnogih strana, niotkud 
zaštićena. Njezin jedini štit bio je Bog i 
vjera ovog naroda koji je živio uz 
Crkvu i s Njom. Bjelopoljska crkva 
posvećena je Srcu Isusovu 
koje je često krvarilo za 
svojim sinovima i 
kroz stotinu ljeta 
otkucavalo riječima 
Ljubite jedni druge 
kao što sam ja vas 
ljubio! 
 
Samo s tom snagom 
mogao je ovaj narod 
nakon progonstva i stra-
šnog razaranja u posljednjem ratu, 1992. 
godine, obnoviti život u Bijelom Polju. 
 
Za sam blagdan pripremalo se mjesecima: 
molitvom, radom, pripremom prigodnog 
kulturnog programa. Župnik Don Josip 
uistinu se potrudio da to slavlje bude 
veličanstveno, naglašavajući prvenstveno 
slavlje naših srdaca, a tek onda izvanjsko 
slavlje. 
  
O, kako je divno bilo slavlje Srca Isusova, 
gledajući mnoštvo različitih generacija oku-
pljenih oko Oltara i svoga Biskupa. Biskup 
Ratko predslavio je Euharistiju i uputio nam 
u prigodnoj propovijedi riječi ohrabrenja 
potičući nas da kroz život idemo naslonjeni 
na Isusovo srce poput „ljubljenog učenika 
Ivana.“ 
 
Sestre naše zajednice, poznate kao 
„bjelopoljske sestre“ koje su milošću Božjom 

usađene u povijest ove Župe gotovo od 
samog njezinog početka, prije 102 godine, 
došle su sa svih strana kako bi s ovom 
župnom zajednicom proslavile ovaj veliki 
jubilej.   
 
Proslava je nastavljena u velikom šatoru u 
kojem su slavlje uzveličali naša najmanja 
dječica iz sestarskog vrtića „Sv. Klara“, mali 
i veliki župni zbor, mali i veliki tamburaši, 

glazbeni sastav mladih, folklorna 
skupina te mnogobrojni drago-

voljci koji su se nesebično 
davali. Večer je protekla u 
radosnom druženju i zahva-
lnosti za cijelo jedno sto-
ljeće. Program je vodio 
župnik don Josip Galić. 
 
Između glazbenih točaka 
redali su se prigodni govori 

i čestitke koje su uputili 
katedralni župnik don Luka 

Pavlović, prethodni dugo-
godišnji župnik don Jakov 
Renić te naša prov. pred-
stojnica s. Franka Bagarić. 

Ukazujući na Presveto Srce Isu-
sovo kao simbol i izražajnu sliku 

besplatno darovane spasenjske Božje ljubavi 
svi su čestitari Bijelopoljcima poželjeli 
ustrajnu vjernost Bogu unatoč mnogim 
izazovima s kojima se sučeljavaju u ovom 
našem vremenu i podneblju.  
 
Završavajući svoju čestitku s. Franka je 
kazala: „Molim Gospodina da svojim mirom 
blagoslovi vaše domove i vaše obitelji kako 
bi, oslobođeni od vanjskih i unutarnjih 
neprijatelja, bili boravište radosti u vjeri i 
nadi. Neka sveopća i naša mjesna Crkva i po 
vašoj vjernosti Kristu i njegovu Evanđelju 
ostane trajno mlada.“  
 
 

S. Ivana Pavla Mikulić  
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OVOJ SE REDOVNIČKOJ OBITELJI PREDAJEM CIJELIM SRCEM 

/Prigodom obnove zavjeta sestara juniorki, 8. srpnja 2012./ 
 

U radosnom ozračju okupile 
smo se u Bijelom Polju kako 
bismo, obnavljajući svoje za-
vjete, izrekle svoju vjernost 
Gospodinu. Nama sestrama s 
privremenim zavjetima bila 
je to prilika da se susretnemo 
ali i ozbiljnije promislimo o 
svojim zavjetima. Posebice 
smo razmišljale o riječima iz 
obrasca zavjetovanja „Ovoj 
se redovničkoj obitelji pre-
dajem cijelim srcem“, u 
čemu nam je svesrdno pomo-
gla s. Natalija Palac. Tije-
kom našega susreta kušale 
smo otkrivati značenje riječi 
koje izgovaramo u našem 
zavjetovanju Gospodinu i u 
srcu prebirale što za nas 
osobno znači predanje redov-
ničkoj obitelji. Svjesne smo 
da ih ne možemo živjeti u 
savršenom obliku, ali može-
mo zato nastojati živjeti uvi-
jek bolje i uvijek ispočetka u 
hodu za Gospodinom. 
 
Da bismo bolje živjele svoje 
predanje redovničkoj obitelji 
moramo je poznavati. A po-
znavati zajednicu jednim 
dijelom znači poznavati nje-
zinu prošlost, način života 
što se najviše očituje upravo 
u životu sestara koje su nam 
prethodile. 
 
Redovnička zajednica, kojoj 
pristupamo je samo dio tijela 
koje se zove Družba, a ona 

ima svoju prošlost, živi sada 
i nastavlja svoj tijek u budu-
ćnosti. U svom hodu stvara 
bogatstvo koje se prenosi s 
koljena na koljeno. Prenoseći 
tako način života, molitve, 
rada, sestrinstva budućim 
naraštajima, kao mudrost 
koju su ispekle u vatri vlasti-
tog iskustva daju poruku da 
je moguće živjeti Evanđelje. 
Ta duhovna baština nije 
statična tvorevina puna pro-
pisa, odredbi i veličanja pro-
šlih naraštaja već je to boga-
tstvo duha, znanja, mudrosti, 
hrabrosti i predanja u volju 
Božju. Bogatstva iz kojeg 
možemo iščitati poruku za 
naš sadašnji život, poruku 
kako na starim temeljima 
graditi novo, kao mudar čo-
vjek koji sagradi kuću na 
stijeni, živeći trajne kršća-
nske vrednote u franjevačkoj 
jednostavnosti. 

Poznajući baštinu učimo se 
živjeti danas, odgovoriti po-
trebi vremena, ohrabriti se i 
osloniti na ljubav Božju. A 
„cijelim srcem“ nas čini slo-
bodnima jer darujemo sebe u 
potpunosti. Dajući se bez 
računice zahtjevno je i cijena 
je visoka, ali nagrada je sla-
tka, a to je osjećaj pripadno-
sti redovničkoj obitelji.  
 
Vrhunac našeg slavlja, upra-
vo unutar redovničke obitelji 
bilo je slavlje svete mise 
koju je predslavio don 
Srećko Majić, generalni vi-
kar Mostarsko-duvanjske bi-
skupije. Očinski nas je ohra-
brio da se pouzdamo u 
Gospodina oslanjajući se na 
njegove riječi „Dosta ti je 
moja milost“. 
 

S. Ivana Markotić 
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SEMINAR MOLITVE, ŠUTNJE I POSTA 

/Bijelo Polje, 12. – 15. srpnja 2012. 
 
U samostanu sestara u Bijelome Polju 
održana je od 12. do 15. srpnja 2012. 
duhovna obnova u kojoj je sudjelovalo tride-
setak prosvjetnih djelatnika i mladih. Vodi-
telji su bili vlč. Marin Knežević i s. Ljilja 
Pehar. 
 
Zašto je duhovna obnova bila posvećena baš 
prosvjetnim djelatnicima? Budući da je ne-
davno završena nastava, kako u osnovnim i 
srednjim školama, tako i akademska godina 
za studente, s. Ljilja je željela da se malo više 
osvrnemo na značajke postojećeg odnosa 
učenik – profesor u današnjem društvu i uvi-
dimo na čemu sve zapravo valja poraditi 
kako bismo taj odnos gradili s više među-
sobnog poštovanja i razumijevanja. 
 
Molitva u šutnji. Jeste li znali da molitva 
često uopće ne iziskuje riječi? Da ponekad 
znači samo biti prisutan duhom i željeti 
Božju prisutnost? Mi smo to naučili. Kroz 
molitve, riječ Božju tumačenu riječima vlč. 
Marina, klanjanje predvođeno produhov-
ljenom riječju s. Ljilje, pjevajući psalme, 
doživjeli smo dragog Boga slušajući i gleda-
jući. Osjećajući. Međusobno se nismo spora-
zumijevali riječima. Samo pogledom. Osmi-
jehom. I to je bilo dovoljno. Baš kao što smo 
čuli u par navrata na obnovi: Mala tajna ima 
male riječi. Velika tajna ima veliku šutnju. 
  
Često za vrijeme mise imamo potrebu sa 
osobom do sebe štogod prokomentirati, 
padne nam na pamet nešto što nikako ne 
može čekati, bojimo se da će nam pobjeći 
misao i slično. Za razliku od toga, na našim 
susretima nisu bile bitne riječi, prolazni 
svakidašnji komentari, bilo je bitno samo da 
nas Isus, izložen u Presvetom Oltarskom 
Sakramentu čeka s pitanjem: „Što želite da 
Vam učinim?“ Sav ostali svijet je mogao 
čekati. Velečasni Marin nam je u tumačenju 
Isusovog poziva prvim učenicima rekao kako 
se prvo trebamo raspitati o Isusu, onda to o 
čemu smo se raspitivali/slušali znati i čuti, 

pogledati gdje Isus stanuje, upoznati ga, a tek 
onda mu se obratiti sa svojom molitvom. I tu 
ne stati. Po primjeru sv. Faustine vidjeli smo 
da nikada ne možemo znati kome sve naša 
molitva može koristiti. Nikada ne odustajati, 
jer Bog najbolje zna kome je naša molitva 
najpotrebnija. I nakon molitve, bila ona usli-
šana sad ili ne, nastaviti živjeti riječ Božju i 
slaviti Njega. Iako je bio u manjini, voditi se 
primjerom jednoga od deset ozdravljenih 
gubavaca, i nakon ozdravljenja vratiti se i 
slaviti Isusa. Ne budimo kao „devetorica“, 
koji su u trenutku ozdravljenja već zaboravili 
koji su dar i od koga primili. 
  
Koliko god mi svakodnevno molili molitve 
koje po navici molimo cijeli život, nekada je 
potrebno samo zastati, zaustaviti se pred još 
jednim nizom izgovorenih riječi bez stvarnog 
shvaćanja njihova značenja i reći: „Isuse, 
uzdam se u tebe.“ To je dovoljno. Ne znači 
da nešto manje želimo ako smo manje riječi 
„utrošili“ tražeći isto, naprotiv, na ovaj način 
pokazujemo svjesnost da Bog već poznaje 
naše misli i želje, ali da konačnu volju i 
odluku, prepuštamo Njemu. Ne sumnjajući 
da će on znati najbolje. 
 
Post – Nakon svete mise u četvrtak navečer 
imali smo prvi zajednički objed. Kruh, voda i 
čaj. Sestra Ljilja nas je uputila da će taj i 
svaki sljedeći zajednički objed trajati 25 min. 
Na prvi mah, zvučalo je malo predugo. Zar 
toliko treba da se pojede kriška-dvije kruha i 
popije čaša vode/čaja? Zvuči nevjerojatno, 
ali što se vrijeme protjecalo, to nam je više 
vremena trebalo za jelo. Jer smo u među-
vremenu naučili blagovati. „Kruh piti, a vodu 
jesti.“ Shvatimo koliko smo inače slabi, 
halapljivi na hranu, čak ponekad i agresivni.  
Blagovanje kruha u tišini sa još tridesetak 
ljudi. Moguće je. A pritom, osjetiti Božje pri-
sutnost i blagoslov. Isprva nije bilo lako, bilo 
je tu i glavobolja i pokoja mučnina, ali prije 
nego što smo i sami očekivali, prilagodili 
smo se i radosni iščekivali objede. I bili 
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zahvalni na njima. Nažalost, u „stvarnom“ 
životu nam se to prerijetko događa. 
 
No, nakon završene obnove potrebno se 
vratiti u vlastitu realnost i nastaviti živjeti 
primjenjujući ono što smo naučili. Neće 
uvijek biti lako, ali kad nam je teško Isusu 
smo najbliži, a što nam je onda više i 
potrebno? Moliti u šutnji i postiti treba 
naučiti i bez odlaska na osamu, u izoliranost, 

zapravo, ono što smo doživjeli, znati provesti 
u vlastite živote. Tada ćemo znati da smo 
uspjeli. Ako i ne uspijemo odmah, nikad ne 
prestati vjerovati. Moliti. I ljubiti. I onda 
možda jednog dana dokučimo to jedinstveno 
svojstvo ljubavi. Da što je više dijelimo, da 
nam je više ostaje. A koga za boljeg učitelja 
ove životne lekcije uzmemo pored dragoga 
Boga koji je sam Ljubav? 

 
 

Andrea Matić 
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BREME JE NJEGOVO LAKO 

/Zabilješka uz pripravu za slavlje jubileja/ 
Bijaše to davne 1962. godi-
ne, kada smo, čuvši Gospo-
dinov poziv, uzele njegov 
slatki jaram i breme koje 
unatoč našoj krhkosti bijaše 
lako. Vrijeme lagano odmi-
caše, korak po korak i prije-
đosmo pola stoljeća u redov-
ničkom životu. Zajednica 
nam je omogućila trotjednu 
duhovnu obnovu u kojoj smo 
imale dovoljno poticaja  da 
iz riznice svoga srca „izne-
seno novo i staro“. U tom 
privilegiranom vremenu su-
sreta sa sobom i s Gospo-
dinom iskreno smo vrjedno-
vale ono što smo ostvarile 
tijekom proteklih desetljeća 
na franjevačkom putu. 
 
Prvi korak naše duhovne 
obnove bio je hodočašće u 
Asiz, tj. hoditi stopama na-
šeg sv. Oca Franje. Budući 
da nas 11 sestara, zlatnih i 
srebrnih jubilantkinja, djelu-
jemo na različitim podru-
žnicama okupile smo se iz 
Bijeloga Polja, Mostara, 
Ljubuškoga i Baške Vode te 
krenule put Italije. S nama je 
kao duhovnik i vodič na 
ovom putu i fra Danimir 
Pezer, član franjevačke pro-
vincije Bosne Srebrene. Fra 
Danimir je profesor i odgo-
jitelj mlađe braće na franje-
vačkoj bogosloviji u Sara-
jevu. Zahvalne smo Bogu što 
nam je dao milost duhovnika 
na ovom hodočašću, a fra 
Danimiru veliko hvala za 
vrijeme i strpljenje koje je 
darovao nama. 
Prekrasni krajolik Lijepe na-
še, prepun šumovitih brežu-

ljaka i dolina, ukrašen pre-
krasnim vedrim nebeskim 
svodom ispunjavao nas je 
tajanstvenom ljepotom bo-
žanskoga djela. Prolazeći 
Likom nismo ostali ravno-
dušni. Diveći se zapjevale 
smo pjesmu „Oj ti vilo, vilo 
Velebita“. 
 
Prvo franjevačko iskustvo 
zajedništva i gostoprimstva 

doživjele smo od naših 
sestara u provincijalnoj kući 
u Trstu. Zahvalne smo pro-
vincijalnoj predstojnici s. 
Doroteji Rupnik, kućnoj pre-
dstojnici s. Valentini i svim 
sestrama što smo po njima 
doživjele ljepotu franjev-
ačkog sestrinstva. 
 
Iz Trsta svoj put nastavismo 
prema Padovi. Franjevačko 
veselje dozivalo nam je sve 
one prekrasne stihove koje 
još u novicijatu naučismo od 
pokojne sestre Trpimire. 

Stigavši u Padovu posjetile 
smo baziliku sv. Ante i u 
molitvenoj sabranosti poklo-
nile smo se našem Gospo-
dinu pred relikvijama štova-
nog sveca. Iza kratke stanke 
svoj put usmjerismo prema 
Firenzi preko bogate Um-
brije, „zelenog srca Italije“ 
pa sve do Perugie. Žute pla-
ntaže suncokreta, masline 
koje najavljuju svoj bogati 

urod, žitarice, vinogradi iza-
zivali su nas na divljenje 
Božjoj dobroti. Nije ni čudo 
što je sv. Franjo pred ova-
kvom ljepotom klicao Sve-
višnjem, a sebe i svoju braću 
doživio malenim i ostavio im 
u baštinu ime  i životnu za-
daću  biti „manja Braća“. O 
predivnom zalasku sunca pu-
tokazi nas uvedoše u Asiz, a 
svoj pozdrav ovom svetom 
mjestu izrekli smo pjesmom 
„Čuj sveti Franjo nas“. 
Dolaskom u samostan kapu-
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cina, započela je naša hodo-
časnička duhovna obnova. 
 
Prvog dana posjetili smo 
crkvu i samostan sv. Da-
mjana. Ovdje je Franjo doži-
vio obraćenje, ovdje je Fra-

njo čuo glas samoga Krista. 
Od tada Krist po Franji i Ma-
njoj braći popravlja „svoju 
kuću“, vremenitu i još više 
onu unutarnju duhovnu 
građevinu u nama. Fra Dani-
mir nas je uveo u ovaj hodo-
časnički susret molitvom i 
blagoslovom koji je sveti 
Franjo često molio i kojim je 
blagoslivljao svoj grad. Sla-
vlje sv. Mise približilo nas je 
Franjinom otajstvu Kristova 
poziva s križa. U stajanju 
pred križem i pred svojim 
Spasiteljem u crkvi sv. Da-
mjana osjećale smo snagu 
Duha Božjega. Molile smo 
da ona ista milost koja je 
obuzela Franju prožme 
nutrinu svake od nas. 
 
Poslijepodne smo posjetile 
samotište sv. Marije u Carce-
rima. U ovo prohladno i 
osamljeno mjesto sv. Franjo 

se sa svojom braćom povla-
čio na molitvu i razmatranje. 
I danas se ovdje fratri povla-
če od svojih aktivnosti i buke 
ovoga svijeta. I mi smo po-
sjet Carcerima iskoristili za 
molitvu. Hodile smo istim 

putem kojim je hodio sv. 
Franjo, osluškujući Božji 
dolazak u miru i tišini. Želju 
da našim bićem zavlada 
ljubav koju je Franjo doživio 
i živio izrazile smo pjesmom 
„Hvaljen budi moj Gospo-
dine“. Popodne provedeno u 
ovoj oazi mira i tišine ostat 
će nam u srcu, a završile smo 
ga molitvom Večernje i 
klanjanjem pred Presvetim 
Oltarskim Sakramentom či-
me ova zajednica Manje bra-
će svečano ispraća svaki dan. 
 
U bazilici sv. Franje fra Da-
nimir nam je govorio o sv. 
Franji i njegovoj duhovnosti 
koja je nadahnjivala umje-
tnike za veličanstvena djela. 
Svi su oni doživjeli Franju 
kao drugog Krista, te su to 
uspješno dočaravali svojim 
djelima. Svaki događaj za sv. 
Franju imao je dvije strane: 

jedna je raspeti Krist, a druga 
proslavljeni Krist. Ulazeći 
svojim duhom u tu tajnu 
spustili smo se do groba sv. 
Franje. U tim trenucima mo-
lila sam Gospodina, da sve 
što je u nama visoko postane 
maleno i ponizno. Svetu mi-
su slavili smo u kapelici 
„Della Pace“ 
 
Posjetile smo rodnu kuću sv. 
Franje. Ulazeći u kuću zapje-
vale smo pjesmu „Svim na 
zemlji mir, veselje“. Zahva-
lile smo Gospodinu što je 
svijetu darovao svoga Sina i 
njemu najsličnijega našega 
sv. Oca Franju te molile da 
se i u nama uvijek iznova 
rađa Božji život. 
 
Unutar zidina grada neiz-
bježna je bazilika i samostan 
sv. Klare. Pohodili smo grob 
sv. Klare, stajali pred križem 
iz crkve sv. Damjana, upravo 
onim s kojeg je Raspeti go-
vorio Franji. U samostanu 
živi 40 sestara prema pravi-
lima koje je ostavila sveta 
Majka Klara. Imale smo mi-
lost zajedno sa sestrama sv. 
Klare moliti Večernju. Poho-
dili smo i crkvu sv. Rufina u 
kojoj su sv. Franjo i sv. 
Klara kršteni. I mi smo ovdje 
obnovili svoja krsna obeća-
nja. 
 
Hodočasnički put dalje nas je 
vodio prekrasnom Rietskom 
dolinom, sve do mjesta Gre-
ccia, gdje je Franjo, zadiv-
ljen otajstvom Božjega utje-
lovljenja, 1223. godine upri-
zorio prve jaslice. Pogledali 
smo stalnu izložbu jaslica iz 
cijeloga svijeta. U tom „boži-
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ćnom ozračju“ slavili smo 
sv. Misu. 
 
Radost slavlja Božjeg rođe-
nja u našim srcima dalje nas 
je vodila u Fonte Colombo i 
pećinu u kojoj je napisano 
Pravilo; u vinograd La Fore-
ste gdje se dogodilo čudo s 
grožđem. Ovdje je Franjo, 
gotovo slijep, u teškim boli-
ma dobio nadahnuće za Pje-
smu stvorova. Na povratku iz 
doline Rieti opet uspinjanje. 
Franjo se uvijek uspinjao. 
Njemu su doline služile da se 
prijeđu, a na visinama se za-
državao. Put nas je vodio do 
Poggio Bustone i crkvice na 
brdu Sacro Speco, mjesta 
Franjinog susreta s velikim 
Božjim milosrđem. Franjo je 
plakao nad svojim grijesima 
u strahu da mu ih Gospodin 
nikako ne može oprostiti. 
Gospodin je vidio i srce i 
suze te mu šalje anđela koji 
mu kaže da mu je sve 
oprošteno… Na vratima sa-
mostana i danas stoji natpis: 
„Dobar dan, dobri ljudi!“, 
pozdrav kojim je Franjo 
pozdravljao učeći braću da 
uvijek i svima upućuju 
ljubazne riječi. 
 
Posljednjega dana u Asizu 
stigli smo do drage Majke, 
Marije Anđeoske, u Porci-
junkulu. Mjesto koje je Fra-
njo najviše volio. Volio je 
malene, ponizne kao što je 
bila Marija. Ovdje je odlučio 
živjeti Evanđelje doslovno, 
ovdje je primao i odavde je 
slao braću. Od Pape je  tražio 
da u ovoj crkvici koji god 
žele mogu dobiti potpuni 
oprost za svoje grijehe. Ka-
snije se oprost proširio na 

sve crkve. U toj smo se 
crkvici zadržali u molitvi, u 
tišini. Imale smo priliku za 
sakrament pomirenja. U je-
dnoj od kapela slavili smo 
sv. Misu. Odavde je Franjo 
odlazio širiti mir. Stigao je 
čak do Sultana. Godine 
1986. Papa Ivan Pavao II. na 
ovom je mjestu, ističući 
hrabrost Franjina mirotvo-
rstva, prvi put okupio pre-
dstavnike svih religija na 
molitvu za mir. 
 
Petak je. Stižemo na La Ver-
nu, mjesto Franjinih stigmi. 
Sv. Franjo je ovu goru dobio 
na dar. Na ulazu su nas do-
čekale riječi molitve sv. 
Franje za svakoga koji ova-
mo dolazi: „Gospodin ti dao 
svoj mir!“. Na ovom mjestu 
sveti Franjo je često postio. 
Posteći četrdesetnicu svetom 
Mihovilu godine 1224. doži-
vio je mistični susret s 
Gospodinom i primio njego-
ve rane… Slavili smo Euha-
ristiju, vidjeli sveta mjesta, 
molili da vatrena i slatka 
snaga Gospodinove ljubavi 
ugrabi pameti naše od svega 
što je pod nebom, da umremo 
iz ljubavi prema njegovoj 
ljubavi, kao što se on udo-
stojao umrijeti iz ljubavi 
prema našoj ljubavi. 
 
Teško nam se rastati od 
Franje i od mjesta koje je 
dotaknuo dušom. Od mjesta 
koje odišu svetošću i potiču 
na nju. Ali, valja nam se 
vratiti kući. Na povratku 
smo posjetile Maribor, sestre 
i kuću iz koje je počela 

izrastati naša Družba. Doče-
kale su nas gostoljubive 
sestre čiju smo otvorenost 
iskoristile raspitujući se o 
našoj baštini. Kućna pred-
stojnica s. Veronika strpljivo 
nam je odgovarala. Posjetile 
smo katedralu, pomolile se 
na grobu blaženog biskupa 
Antona Slomšeka. Pohodile 
smo groblje gdje počivaju 
naše sestre i molile za njihov 
pokoj, zahvalne za sve što je 
Gospodin po njima nama 
ostavio u baštinu. Posjetile 
smo i kuću novicijata. Za-
hvalne našim sestrama što 
smo se uistinu osjećale kod 
kuće krenule smo prema 
Međugorju. 
 
U našemu samostanu u 
Međugorju ostale smo tjedan 
dana uz duhovnu pratnju fra 
Mladena Hercega i fra Mije 
Džolana. Promišljajući o te-
mi Smisao i zadaća srednje 
životne dobi fra Mladen nam 
je ukazivao da svaki dan i 
svako životno razdoblje kriju 
u sebi čudesnu mogućnost 
novih početaka. Fra Mijo 
Džolan govorio nam je o 
Pomirenju kao preduvjetu 
franjevačke opredijeljenosti 
za siromašne. Nakon sedam 
provedenih dana u Među-
gorju otišle smo u Bijelo 
Polje gdje smo imale du-
hovne vježbe koje je pred-
vodio pater Jure Zečević. 
Tema duhovnih vježbi bila je 
„Vi ste svjetlo svijeta“. 
Sukladno temi duhovnih vje-
žba pitale smo se u šutnji i 
samoći kakvo je bilo naše 
„svjetlo“ proteklih deset-
ljeća. Kakvo je bilo naše 
svjedočenje Božjega prve-
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nstva…  Obnovile smo vatru 
naših početaka i osnažile na-
dom za dane koje će nam 

Božja milost još podariti. To 
je ono što smo od Gospodina 
uvijek molile i na čemu smo  

zahvalne, jer On je nas 
izabrao i pozvao. 

 
 

S. M. Aleksija Krišto
 
 

 
ČESTITKA VRHOVNE PREDSTOJNICE 

 
 
Drage naše svečarice,  
 
dijamantna s. Leonarda,  
sve zlatne: s. Rozimila, s. Velimira, s. Aleksija,  
s. Elizabeta, s. Jelena, s. Anita i s. Angelina, 
i srebrne jubilantkinje: s. Kristina, s. Emanuela,  
s. Dominika i s. Ilijana! 
 
Tijekom 60, 50 i 25 godina ugrađivale ste u našu 
franjevačku zajednicu svoja nadanja i želje, svoje 
molitve i patnje, svoje predanje i ljubav prema Bogu, 
nesebično služeći mnogoj braći i sestrama. 
 
Danas kad u radosnom zajedništvu sa sestrama vaše 
Provincije svečano slavite redovničke jubileje, primite i 
naše iskrene čestitke! 
 
Pratimo vas molitvom. Blagoslivljamo Boga i Oca 
Gospodina našega Isusa Krista, koji vas blagoslovi i sebi 
vas izabra da budete svete i neporočne pred njim. U 
ljubavi vas predodredi za posinstvo, za sebe po Isusu 
Kristu, prema dobrohotnosti svoje volje, na hvalu Slave 
svoje milosti (usp. Ef 1, 3-10). 
 
Vas, i sve koji s vama dijele bjelopoljske svečarske 
trenutke, srdačno pozdravljamo. 
 
 
Grottaferrata, 28. srpnja 2012.      s. Klara Šimunović 

i ostale sestre iz generalne kuće 
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HOMILIJA BISKUPA MONS. MARKA SEMRENA 
NA SLAVLJU REDOVNIČKIH OBLJETNICA 

 
Uvod  
 
Sjećati se vlastite povijesti i razmišljati o njoj 
urođena je potreba i pojedinca i zajednice. 
Stoga je nužno vratiti se na izvore i 
nadahnuti se na njima kako bi se mogli sje-
ćati povijesti sa zahvalnošću, živjeti sada-
šnjost sa zanosom i otvoriti se s vjerom budu-
ćnosti. Zato slavimo 60., 50., 25., obljetnicu 
redovničkog života i 10 godina od doživotnih 
zavjeta Školskih sestara franjevki Krista 
Kralja Provincije Svete Obitelji u njezinom 
osamdesetogodišnjem postojanju (1932.). 
Krist Kralj i danas jednako poručuje kako 
ništa ne može zamijeniti vlast i snagu ljubavi 
i opraštanja… „Bog je tako velik da mu se 
isplati darovati cijeli jedan život“ (Sv. 
Terezija Avilska). Ne zaboravimo da nam je 
Bog udijelio samo jedan put u život – ljubav; 
samo jedan put k sreći – ljubav; samo jedan 
put k savršenstvu – opet ljubav. A sve ovo 
možemo iskusiti u gozbi ljubavi – Euharistiji 
gdje nam se Bog daje u Isusu Kristu i po 
kome ovaj čin ima svoj smisao. 

 
Homilija 
 
Drage slavljenice, što kazati za 60., 50., 25. i 
10. obljetnicu redovništva naših sestara, 
svjestan da su ovi jubileji poruka za sebe, 
puno dublja, puno rječitija, puno sadržajnija 
nego što to u nekoliko crtica mogu izreći?   
 
Drage sestre slavljenice: s. Leonarda Rupčić; 
s. Rozimila Križanac, s. Velimira Jozić, s. 
Aleksija Krišto, s. Jelena Kustura, s. Anita 
Čuvalo, s. Elizabeta Soldo, s. Angelina 
Vučić; s. Kristina Barbarić, s. Emanuela 
Pranjić, s. Dominika Anić, s. Ilijana Radoš; s. 
Kata Ostojić, s. Ivanka Talić, s. Ana Marić 
na pitanje „Tko će nas rastaviti od ljubavi 
Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? 
Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? odgo-
varate nitko i  ništa, ni smrt ni život“. Nitko 
jer vas Krist ljubi od početka do kraja i 
svojim evo me potvrđujete sebedarje Kristu. 
 

Tko je časna sestra franjevaka Krista Kralja 
hercegovačke provincije Sv. Obitelji? Žena 
kršćanka kojoj Bog predlaže spasenje preko 
nasljedovanja Krista izbližeg. Redovnički 
život je potpuno sebedarje (darivanje sebe) 
Bogu u trima zavjetima: čistoći, poslušnosti i 
siromaštvu. Vidljivi znak posvećenja u 
redovničkom životu jest zavjetovanje zavjeta 
i redovnička odjeća. Stari monasi su govorili 
da je redovnik ili nositelj Boga – Bogonosac 
ili nositelj habita – redovničke odjeće. Ako je 
samo nositelj habita onda je ljuska bez 
jezgre, „vješalica za odjeću“, a ako živi 
nošen Kristovim duhom, onda je Bogonosac.  
 
Što znači nasljedovati Krista? Znači upoznati 
ga, tj. dati mu prostor u svom životu da 
bismo mislili njegovim mislima, osjećali 
njegovim osjećajima, ljubili njegovom 
ljubavlju, govorili njegovim riječima. To je 
značenje i Pavlova i Franjina izričaja: „Živim 
ja, ali ne više ja, Krist je taj koji živi u meni“. 
Redovnici se u djevičanstvu, poslušnosti i 
siromaštvu posvećuju Bogu jedinome 
nepodijeljena srca (usp. 1Kor 7,32-34), 
potpunim sebedarjem, cjelovitim služenjem 
Bogu. To znači kristijanizirati vlastitu 
osobnost. Identificiranje s Kristom kroz 
ljubav prožima sve do „spoja duše i duha“, 
sve do najosobnijih afekata zaodijevajući se 
u same Kristove osjećaje (usp. Fil 2,5). 
Darivanjem Gospodinu u posvećenju, ne 
gubi se vlastita osobnost, nego se želi 
potpuno staviti u služenje Kristu i njegovu 
spasiteljskom poslanju, Kraljevstvu Božjem. 
Ovo svjedočenje ne znači prezir zemaljskih 
dobara, nego svjedočenje da su vrednote 
kraljevstva Božjeg više, dragocjenije od 
zemaljskih vrednota koje su relativne, 
prolazne. Da bi eshatološko svjedočenje bilo 
„razumljivo“, treba se smjestiti u stvarnost 
aktualnog svijeta. Traži se da redovnica bude 
utjelovljena u svijet, ali da snagu crpi od 
uskrslog Krista. Činom zavjeta redovnica je 
slobodno i odgovorno svu sebe predala Bogu 
i više ne raspolaže samom sobom, nije 
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gospodar same sebe, njezin gospodar je sam 
Bog i on može njome raspolagati kako želi. 
 
Što znači „franjevački“? Ovim pridjevom se 
osobama i stvarima pripisuje cijeli niz 
svojstava: pjesničke nijanse ljepote, 
naivnosti, jednostavnosti, veselja, mašte, 
svjetla, prirode, poštivanja stvorova… i lju-
dske vrednote kao što su jednostavnost, 
pravednost, poštenje, sloboda,  istinitost, do-
brota, ljubav, svetost, milosrđe, suosjećanje 
(usp. T. Matura, Franjo Asiški i njegovo 
potomstvo danas, u: Živjeti evanđelje s 
Franjom Asiškim, Zagreb, 1984, 150-156.). 
Utemeljiteljica Družbe školskih sestara u 

Grazu Antonija s. Franciska Lampel i vaša 
utemeljiteljica s. Margareta Pucher u 
Mariboru željele su nasljedovati Krista u 
ljubavi prema siromašnim djevojčicama i 
djevojkama radeći u sirotištima i u školama. 
Tu su na djelu franjevačke vrijednosti: male-
nost, poniznost, radost služenja i odanost 
Crkvi. Stoga su prve sestre kao i njihove 
sljedbenice mogle kazati zajedno s Pavlom: 
„Ako se hvalim nečim, ne činim to 
postignutim apostolskim uspjesima, nego 
Kristovim križem“. Križ je taj koji jamči 
plodnost poslanja. Križ je taj koji izaziva 
rađanje „novog stvorenja“. Kada je netko 
pribijen na križ, čini se odriješenim, slobodan 
je od svih drugih veza. Drage sestre, neka 
čvrsta veza bude s Vašim zaručnikom i 
oslonac na Njega koji je najljepši od svih, 
najodličniji od svih i najvjerniji od svih… Iz 
ovoga proizlazi i portret školske sestre 
franjevke stare 143 godine, 113 godina u 
Hercegovini, u Bijelom Polju 102 i 80 godina 

Hercegovačke provincije Svete Obitelj. 
Ustrajte u svom životnom izboru i dijelite 
međusobno i sa svima bogatstvo Božje 
ljubavi. Vi danas živite ovu karizmu svojim 
odgajateljskim radom u školama, vrtićima, 
crkvama, bolnicama, domaćinstvima itd. 
prenosite na razne načine, riječju, djelima, 
životom vrednote: radost, poštenje, rad, 
disciplinu, odgovornost, iskrenost, 
nesebičnost, molitvu…   
 
Lijepo je biti časna sestra! U životu je ustvari 
najvažnije, kako reče jedan duhovni učitelj, 
biti sretan i zadovoljan poradi Boga. Ne 
postoji ništa veće, ništa dublje i ništa ljepše 
od toga. Dopustiti Bogu da bude Bog 
jednoga konkretnog, redovničkog života. 
Poziv da netko bude redovnica ustvari je 
poziv da bude Kristova službenica poput 
Blažene Djevice Marije u službi čovjeka, 
postajući tako sredstvo kako bi čovjek – 
bližnji otkrio Boga, kako bi se Bogu obratio 
te u Bogu pronašao konačnu sreću (usp. M. 
Parlov, Čovjek Božji, Verbum, Split, 2002, 
str. 11.).  
 
Na početku, sve je bilo puno zanosa, snage 
Duha Božjega koji je iznutra nosio, razgarao, 
nije davao mira i činio sretnim, hrabrim u 
vremenima nijekanja vjere i Boga, zauzetim 
za vrijeme ratnih stradanja, osjećajnim i 
osjetljivim na Božje poslanje i potrebe braće 
i sestara. Danas, nakon 60, 50, 25 ili 10 
godina, kao da je ponestalo zanosa, 
gorljivosti, hrabrosti i Duha. Krila kojima ste 
letjele, ili se barem nastojale uzdići iznad 
pustoši besmisla, kao da su otežala od 
vlažnosti svakodnevnih prizemljenja. I za 
čim da čeznete više negoli za vatrom Duha, 
za žarom „prve ljubavi“, za zanosom srca za 
„stvar Božju“ među ljudima. A za sve to 
treba vam jak, jasan i odlučan poticaj (Isto, 
str. 7-8.). 
 
Budite s Bogom – i Bog će biti s vama. S 
njim imate sve!... Kakva je sreća ustrajati na 
mjestu na koje vas je postavio Bog. Kakva je 
nesreća ukorijeniti se tamo kamo vas Bog 
nije pozvao… Božja djela ne uspijevaju 
odmah kad mi to želimo, nego kad to Bog 

Kakva je sreća ustrajati na mjestu 
na koje vas je postavio Bog. Kakva 
je nesreća ukorijeniti se tamo kamo 
vas Bog nije pozvao… 
Božja djela ne uspijevaju odmah 
kad mi to želimo, nego kad to Bog 
želi. Ljubav nas Kristova sili da je 
prenosimo na druge. To možemo 
tada kad se ogrijemo u Bogu, 
u molitvi. 
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želi. Ljubav nas Kristova sili da je prenosimo 
na druge. To možemo tada kad se ogrijemo u 
Bogu, u molitvi.  
 
Sestarski život uključuje dvije osobite 
odrednice: biti s Kristom ili život u zajednici 
s Kristom, te sudjelovati u njegovu poslanju 
ili propovijedati kraljevstvo Božje, (kontem-
placija i evangelizacija) /Mt 3,14-15/. Od 
intimnog života s Kristom (biti s Kristom), 
apostolsko-karitativni život crpi izvore, 
dosljednost i dinamizam. Iz zajedništva s 
Kristom proizlazi djelo evangeliziranja. Iz 
iskustva vjere s Kristom izvire evangelizacija 
– poslanje u svijetu: „Ono što smo vidjeli i 
čuli navješćujemo također i vama“ (1Iv 1,3). 
Samo onaj tko živi u zajedništvu s Kristom 
može biti svjedokom njegova križa i 
uskrsnuća, naviještati istinito ono što je vidio 

i čuo. Sv. Franjo prihvaća izbor apostolskog 
života prihvaćajući i da bude s Kristom i da 
bude poslan propovijedati evanđelje. Bog 
daje Franji braću i sestre koja žele biti uvijek 
s njim i ujediniti se s njim u njegovu poslanju 
mira i obraćenja – spas čovječanstva i svijeta. 
Sv. Franjo, i po njemu franjevačko bratstvo i 
sestrinstvo, otkriva svoj pravi identitet u 
jedinstvu i dopunjavanju slijedećih dviju 
stvarnosti: kontemplacije i evangelizacije. 
Samo Bog može dati nadu, ljubav, mir, 
snagu. Sestra franjevka može nadu prenijeti 
drugima; ljubav donijeti gdje vlada mržnja; 
mir sijati gdje nema jedinstva; snagu pružiti 
slabima. Samo Bog je Put, Svjetlo, Život. 
Sestra franjevka može put pokazati drugima; 
svjetlo upaliti u tužnim očima; život 
probuditi u bezvoljnima. 

  
 

Gospodine, sve što me okružuje tvoje je, sve što vidim tvoje je, sve što dodirujem tvoje je. 

Zahvaljujem ti što su tvoja mudrost i domišljatost znale smisliti tolike darove za mene. 

Zahvaljujem ti što si me poklonio meni samome nakon što si me ispunio 

darovima…Zahvaljujem ti za roditelje, braću, sestre, prijatelje, odgojitelje... sve ovdje 

prisutne i mnoge duhom nazočne s nama danas u ovoj gozbi ljubavi – gozbi hvale i zahvale 

za sve tvoje darove i ove darove slavljenica 60, 50, 25 i 10 godina redovničkog života. 
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ČESTITKA PROVINCIJALNE PREDSTOJNICE S. FRANKE BAGARIĆ 
JUBILANTKINJAMA 

 
 
Preuzvišeni oče biskupe fra Marko! 
Poštovani o. Jure! Poštovani svećenici! 
Drage sestre slavljenice dijamantnog, zlatnog 
i srebrenog jubileja; drage sestre koje 
obilježavate 10 godina od svečanih zavjeta, 
drage sestre i uzvanici! Sve vas srdačno 
pozdravljam u prigodi proslave jubileja naših 
sestara.  
 
Drage sestre jubilantkinje, vaše služenje 
Bogu i Crkvi na njivi Gospodnjoj u redov-
ničkom pozivu kroz proteklih 60, 50, 25, 15 
godina nije bilo u slobodi od kukolja i borbi 
protiv njega, nego ponajprije u strpljivosti, 
izdržljivosti i slobodi za ljubav prema Bogu i 
čovjeku. Stoga danas zahvaljujete Bogu za 
dar milosti i vjernosti svom pozivu i 
poslanju. Mi kao zajednica zahvaljujemo 
Bogu za svaku od vas i za sve dobro koje je 
Bog po vama činio i čini. 
 
S. M. Leonarda Rupčić svoj redovnički hod 
započela je u Splitu, 15. kolovoza 1952. i 
danas slavi svoj dijamantni jubilej. Draga s. 
Leonarda, prije 60 godina niste mogli ni 
slutiti kakav će biti Vaš redovnički hod, niti 
kroza što će vas sve Bog voditi i dovesti do 
ovoga sada u kojem slavite svoj dijamantni 
jubilej. Teško vrijeme Drugog svjetskog rata 
i poraća nije ni u čemu bilo obećavajuće, a 
već nas je sustigao Domovinski rat, 
progonstvo, neizvjesnost. Sve je to bila 
cijena ’ovoga sada‘ koje se rađalo u mukama. 
I svega ste toga bili svjedok. Puno se toga iz 
ovih vremena utisnulo u Vaše pamćenje i 
sjećanje. Stoga razgovori s Vama ostavljaju 
dojam žive enciklopedije koja do u detalje 
opisuje pojedine događaje iz života naše 
Provincije, Crkve i naroda. I dok se ta i takva 
životna stvarnost u Vas upisivala Vi ste, 
svojim predanjem i povjerenjem u Boga, u 
nju upisivali onu sv. Franje „Bog moj, sve 
moje“ koju ste i u ovoj svečanoj jubilejskoj 
prigodi odabrali za svoj moto. S. Leonarda 
čvrsto oslonjena na Boga, s nesebičnom 
ljubavlju i velikom upornošću, koju pamte 

samo vezioničke tamburirke, vezla je, 
skicirala i stvarala nove „uzorke“ za ukra-
šavanje oltara, ambona i misnoga ruha. Hvala 
Vam! S. Leonarda je zaljubljenica svog 
redovničkog poziva kojega, na neobičan i 
sebi svojstven način, čini zagonetnijim i 
interesantnijim. Uz nju nikada nije dosadno 
ni monotono. Darovano joj je unositi dina-
mizam. Iz zgoda samostanske svakodnevice 
često se dade čuti: „da je nema trebale bi je 
izmisliti“.  
 
Draga s. Leonarda, hvala Vam za radosno 
svjedočanstvo redovničkog života te za lju-
bav i predanje kojim ste se ugradili u našu 
Zajednicu i Crkvu. Neka Vas Bog blagoslovi 
i obdari Vaše dane svojim mirom! 
 
Drage sestre: Rozimila, Velimira, Aleksija, 
Jelena, Anita, Elizabeta i Angelina! Čestitam 
vam zlatni jubilej! Prije pedeset godina, 22. 
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kolovoza 1962., ovdje u Potocima započele 
ste svoj redovnički hod. Pedeset godina 
redovničkog posvećenje služeći po bolni-
cama, crkvama, samostanima i župama u 
Biskupijama širom BiH, Hrvatske i šire 
zaslužuje posebnu pažnju. Od tada pa sve do 
današnjeg dana vaš hod bio je abrahamovski, 
uvijek u stilu Božjeg poziva: Idi iz zemlje 
svoje, iz zavičaja i doma očinskog u krajeve 
koje ću ti dati. Njiva, na koju je vas sedam 
Gospodin poslao bila je i duga i široka i 
kamo god ste slane bila je to njiva na kojoj 
ste uz sve poteškoće i izazove svakodnevice 
nastojale donositi obilate plodove.  
 
U Isusovoj priči o pšenici i kukolju koje nam 
donosi današnji evanđeoski ulomak, Gospo-
dar ne da čupati kukolj prije vremena da se 
ne ošteti pšenica. Apostolu Pavlu neka 
osobna slabost bila je kukolj koji mu je 
remetio apostolsko veselje i uspješno 
djelovanje. On ga slikovito naziva trnom u 
tijelu (usp. 2Kor 12,7). Što je točno bilo u 
pitanju, ne znamo. No, Pavao se hvali tim 
trnom, tim kukoljem, kako bi zadobio što 
veću snagu Kristovu. Očito je svjestan da su 
svi njegovi uspjesi djelo Kristovo: Pavle 
dosta ti je moja milost, jer snaga se u 
slabosti usavršuje. Gospodin govori i 
svakom od nas: Dosta ti je moja milost, jer 
snaga se u slabosti usavršuje. 
Potaknute upravo ovim Pavlovskim isku-
stvom, vi „zlatne sestre“, tako ste se brzo 
odlučile za svoj moto na sličici u prigodi 
ovoga vašeg jubileja. Naime, još prigodom 
prvoga dogovora o ovome slavlju spontano 
ste predložile da vaš moto bude: Hvala ti, 
Bože, za darovane milosti! Zaista u našem 
životu i svakom životu sve je milost, sve je 
dar. I zato, drage sestre, iskreno vam hvala za 
suradnju s Darom i Milošću koju ste od 
Gospodina prihvatile i s ljubavlju i nese-
bičnošću ugradile u Crkvu, u našu zajednicu 
kroz pedeset godina. Hvala što se niste 
uplašile kukolja, često njegove nevidljivosti i 
podmuklosti i što ste imale strpljivosti s njim 
u sebi i oko sebe. To je, kako vidimo, božan-
ski stav koji omogućuje onom dobrom u 
nama i oko nas da dozrije, donese plod u 
svoje vrijeme i dođe do svoje punine. Neka 

ono božansko sjeme koje je Bog u vas 
posijao i koje je po vama sijao kamo vas je 
slao urodi i uzraste Njemu na slavu, za dobro 
svakog pojedinca i Crkve. Neka vas i dalje 
dobri Bog obdari radosnom nadom i strplje-
njem, a Njegova milost neka vas učini blago-
slovom za sve nas kao i sve ljude koje ćete 
još susresti na životnom putu. Živjele! 
 
Drage srebrene jubilantkinje: s. Kristina, s. 
Dominika, s. Emanuela i s. Ilijana, na litur-
gijski spomen oca Franje, 4. listopada 1987., 
za svoj moto uzele ste 32. redak Ps 119. koji 
kaže „Kročim putem zapovijedi tvojih, jer si 
mi prosvijetlio srce“ (Ps 119,32). Kročiti 
Božjim putem je dinamičan proces koji po-
drazumijeva uspone i padove, pustinje i oaze. 
Božji putovi nisu lagodni i ne ugađaju onima 
koji žele njima ići. Zato oni koji su se njim 
uputili često osjećaju napuštenost, neshva-
ćenost i neprihvaćenost po „razapetosti“ 
između vjernosti Bogu i onom čemu su 
izloženi. Stoga će mudri Sirah dati uputu: 
„Sine moj, ako želiš služiti Gospodu, pripravi 
dušu svoju na kušnju (...) ne nagli kad napast 
dođe (...) jer kao što se u vatri kuša zlato, 
tako i odabranici u peći poniženja“ (Sir 2,1-
2.4). 
 
Božji čovjek, čovjek na putu Božjih 
zapovjedi, često dolazi u situaciju da mora 
umrijeti svojim idejama, svojoj volji i 
prolaziti kroz iskušenja u kojima ne vidi 
izlaza. Kročiti putem Božjim znači živjeti 
život koji je iznad vlastitih mogućnosti, život 
u kojeg je Bog „umiješao svoje prste“. A kad 
Bog umiješa prste u čovjekov život, isti mora 
biti predan vlastitom umiranju. 
 
Drage sestre, hvala što ste dopustile Bogu da 
s vama kroči i upravlja vašim životom. Hvala 
na spremnosti prihvaćanja vlastite nemoći 
kako bi stvorile prostor za djelovanje Božje 
svemoći.  Želim vam mudrost koja dolazi od 
Boga kako bi u svakom trenutku svoje 
svakodnevice imale prosvijetljeno srce. 
Blago prosvijetljenog srca, koje može samo 
Bog čovjeku darovati, stvara nutarnju 
slobodu koja omogućuje potpuno predanje 
Isusu, u kojem je sve blago i mudrost, ovoga 
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i budućeg svijeta. Neka vam se to dogodi i 
neka dani i vrijeme darovano vama budu 
ispunjeni vašim svjedočanstvom vjere i nade 
u Boga te blagoslova za našu Zajednicu i 
Crkvu. Čestitam i neka vas Bog blagoslovi! 
 
Među nama su i tri sestre koje obilježavaju 
desetu obljetnicu polaganja svečanih zavjeta: 
s. Kata, s. Ana i s. Ivanka. Drage sestre, ovo 
nije samo sjećanje na ono što se dogodilo, 
ovo je trenutak koji vas poziva da obogaćene 
životnim križem još čvršće prionete uz 
Gospodina i u Njega stavite sve svoje povje-
renje i predanje. Ovaj „sada“ u kojem Bog 
boravi poziva vas da još dublje uronite u 
dubinu vlastitog bića – tamo ćete Ga naći. On 
želi biti vaše uporište, prijatelj i brat. U 
jednostavnosti i malenosti dajte Bogu svoje 
zavjete i neka vas on čuva i prati na svim 
vašim putovima.  
 
Mnogopoštovani oče Jure, hvala za darovano 
vrijeme, upućenu riječ i sakramentalna 

slavlja koje ste u proteklim danima podijelili 
s našim sestrama. Neka Vas Duh Sveti 
nadahnjuje i prati u svim Vašim dobrim 
nastojanjima i na svim Vašim putovima. 
Nadam se da ćete i u buduće uspjeti iznaći 
vrijeme za slavlje duhovnih vježbi u našoj 
Zajednici.  
 
Preuzvišeni oče biskupe, fra Marko, hvala što 
ste unatoč Vašim mnogobrojnim obvezama 
pronašli vremena da s nama proslavite jubi-
leje ovih naših sestra. Vaša nazočnost kao 
biskupa i redovnika govori o zahvalnosti 
ovim našim sestrama, koje su najbolje od 
sebe ugradile u radu na njivi Gospodnjoj u 
ovim našim biskupijama pa i šire. Hvala vam 
za franjevačku jednostavnost te za pastirsku 
riječ i ohrabrenje koje ste nam uputili. 
Preporučamo se u Vaše molitve i kada Vas 
put ovamo nanese obradujte nas posjetom i 
susretom.
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ZNAMO KOMU SMO POVJEROVALE 

/Slavlje redovničkih jubileja u Bijelome Polju/ 
 
U subotu, 28. srpnja 2012., u 
samostanu sv. Franje u Bije-
lome Polju petnaest naših se-
stara proslavilo je svoje re-
dovničke jubileje. Dijaman-
tni jubilej – 60. obljetnicu 
redovničkoga života prosla-
vila je s. Leonarda Rupčić. 
Zlatni jubilej – 50. obljetnicu 
redovničkoga života obilje-
žile su: s. Rozimila Križanac, 
s. Velimira Jozić, s. Aleksija 
Krišto, s. Jelena Kustura, s. 
Anita Čuvalo, s. Elizabeta 
Soldo i Angelina Vučić. 
Srebrni jubilej – 25. obljetni-
cu redovničkoga života pro-
slavile su: s. Kristina Barba-

rić, s. Emanuela Pranjić, s. 
Dominika Anić i s. Ilijana 
Radoš. Slavlju su se pridru-
žile i sestre koje su obilježile 
desetu obljetnicu doživotnih 
zavjeta: s. Kata Ostojić, s. 
Ivanka Talić i s. Ana Marić. 
 
Ovoj središnjoj proslavi pre-
thodila je trotjedna duhovna 
priprava koja je završila du-

hovnim vježbama što ih je 
predvodio o. Jure Zečević, 
karmelićanin iz Zagreba. 
Svečanost je započela Euha-
ristijskim slavljem kojega je 
predvodio pomoćni biskup 
banjolučki mons. dr. Marko 
Semren u zajedništvu dvade-
setak svećenika, među koji-
ma su bili i o. Jure te kao 
duhovnik sestara fra Mladen 
Herceg. Jubilarke su pred 
Predvoditeljem misnoga sla-
vlja i provincijalom predstoj-
nicom, s. Frankom Bagarić 
te prisutnim svećenicima i 
mnoštvom susestara, obno-
vile svoja zavjetna obećanja.  

Obraćajući se ponajprije sve-
čaricama biskup Marko je u 
prigodnoj homiliji prikazao 
identitet Školske sestre fra-
njevke hercegovačke provin-
cije Svete Obitelji. Posebno 
je izdvojio misao o životu po 
zavjetima čime bi redovnica 
trebala biti vidljivi znak i 
nositeljica Boga u svijetu. 
„Utemeljiteljica Družbe 

školskih sestara u Grazu 
Antonija s. Franciska Lam-
pel i vaša utemeljiteljica s. 
Margareta Pucher u Mari-
boru željele su nasljedovati 
Krista u ljubavi prema siro-
mašnim djevojčicama i dje-
vojkama radeći u sirotištima 
i u školama. Tu su na djelu 
franjevačke vrijednosti: ma-
lenost, poniznost, radost slu-
ženja i odanost Crkvi“, na-
glasio je Biskup podsjećajući 
svečarice da „samo čvrstom 
vezom sa Zaručnikom ljep-
šim, odličnijim i vjernijim od 
svih mogu sačuvati u sebi 
duhovni portret i lik Školske 
sestre franjevke stare 143 
godine, 113 godina prisutne 
u Hercegovini, u Bijelome 
Polju 102 i 80 godina Herce-
govačke provincije Svete 
Obitelji.“ 
 
Ističući „intimno zajedništvo 
s Kristom“ kao bitnu 
odrednicu redovničkog živo-
ta i preduvjet dosljednog i 
dinamičnog apostolskog dje-
lovanja poželio je sestrama 
da svojim odgojiteljskim ra-
dom i služenjem u sirotištu, 
školama, dječjim vrtićima, 
bolnicama, domaćinstvima i 
crkvama nastave životom i 
riječju prenositi radost, 
poštenje, disciplinu, odgo-
vornost, iskrenost, nesebi-
čnost, molitvu… Da po pri-
mjeru sv. oca Franje poka-
zuju put, siju mir i užižu 
svjetla nade među sobom i 
onima kojima su poslane. 
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U molitvi vjernika jubilarke 
kao i zajednica sestara te 
prisutni svećenici Bogu su 
uputili molitve za pokojnu s. 
Ancilu Bubalo i s. Editu 
Roso, koje su svoj redov-
nički hod započele sa „zlat-
nim“ jubilantkinjama na 
blagdan Blažene Djevice 
Marije Kraljice, 22. kolovoza 
1962. godine. 
 
Na kraju euharistijskoga 
slavlja prov. predstojnica s. 
Franka Bagarić čestitala je i 
zahvalila jubilantkinjama za 
redovničko služenje i život 
kojega su utkale u našu Zaje-
dnicu i Crkvu. Podsjećajući 
na to da „njihovo služenje u 
redovničkom pozivu kroz 
proteklih 60, 50, 25, 15 
godina nije bilo u slobodi od 
kukolja i borbi protiv njega, 
nego ponajprije u strpljivosti, 
izdržljivosti i slobodi za lju-
bav prema Bogu i čovjeku“, 
a promišljajući o liturgij-
skom evanđeoskom odlomku 
te o mislima koje su izabrale 
za geslo jubilejskoga slavlja, 
s. Franka se napose obratila 
„dijamantnoj“ s. Leonardi te 
„zlatnim“ pa „srebrnim“ i na 
koncu sestrama koje obilje-
žavaju desetu obljetnicu 
polaganja doživotnih zavjeta. 
U svojoj se čestitci prisjetila 
„hoda“ od daleke 1952. u 
Splitu gdje je, na blagdan 
Gospe Velike, s. Leonarda 
započela svoj redovnički 
život pa do 7. listopada 
1996., u Međugorju, gdje su 
novicijat započele najmlađe 
svečarice. Između ostaloga 
kazala je: „Od tada pa sve do 
današnjeg dana vaš hod bio 
je abrahamovski, uvijek u 
stilu Božjeg poziva: ‘Idi iz 

zemlje svoje, iz zavičaja i 
doma očinskog u krajeve 
koje ću ti dati.’ Njiva, na 
koju je vas Gospodin poslao 
bila je i duga i široka i kamo 
god ste slane bila je to njiva 
na kojoj ste uz sve poteškoće 
i izazove svakodnevice na-
stojale donositi obilate plo-
dove… Hvala što se niste 
uplašile kukolja, mnogo puta 
njegove nevidljivosti i pod-
muklosti i što ste imale 
strpljivosti sa njim u sebi i 
oko sebe… Neka vas i 
nadalje dobri Bog dariva ra-
dosnom nadom i strpljenjem, 
a Njegova milost neka vas 
učini blagoslovom za sve nas 
kao i sve ljude koje ćete još 
susresti na životnom putu. 
Živjele!“ 
 
Izraze osobite zahvalnosti 
uputila je biskupu Semrenu 
istaknuvši da su njegova 
prisutnost i pastirska riječ 
ohrabrenje i priznanje sestra-
ma za nesebično služenje na 
njivi Gospodnjoj. Zahvalila 
je i o. Juri Zečeviću za daro-
vano vrijeme, posredovanje 
sakramenata kao i sve poti-
cajne riječi tijekom duhovnih 

vježba. Riječi zahvalnosti 
uputila je i svim sestrama 
koje su došle kao i sveće-
nicima što su svojom nazo-
čnošću i molitvom bili dio-
nici radosti i zahvalnosti za 
milosni dar sestrinstva. 
 
Slavlje je nastavljeno u 
samostanskom blagovalištu 
do kasnoga poslijepodneva. 
Dok su se u ugodnom ozra-
čju uz pjesmu nizale pristigle 
čestitke ozarena lica naših 
svečarica zračila su zahva-
lnošću i ponosom što smiju 
biti sestre franjevke. Duboko 
svjesne onoga što izabrale, u 
svakidašnjim životnim okol-
nostima praćenim brojnim 
protivštinama, nastoje čvrsto 
ostati uz Gospodina vršeći 
svoje poslanje. Neka ih 
Franjo čijim su zemaljskim 
primjerom potaknute svojim 
nebeskim zagovorom štiti, a 
Onaj koji im je ulio dar vjere 
neka ih trajno krijepi da 
uvijek mognu Pavlovom 
sigurnošću svjedočiti: „Zna-
mo kome smo povjerovala“ 
(2Tim 1,12). 
 

S. M. Zdenka Kozina 
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PRINOS SAMOGA SEBE 
 

Primi, Gospodine, svu moju slobodu. 
Primi pamćenje i razum i svu moju volju! 

Ti si mi darovao sve što imam i posjedujem. 
A ja Ti opet sve to vraćam  

i predajem potpuno Tvojoj svetoj volji, 
da svime upravljaš. 

Daj mi samo svoju ljubav i milost,  
i dosta sam bogat i ne tražim više ništa. Amen. 

 

ZAHVALA JUBILANTKINJA 
 
Preuzvišeni oče biskupe Marko, draga 
provincijalna predstojnice s. Franka i sve 
sestre, poštovani svećenici! 
 
Čast mi je što mogu u ime nas kolegica, 
koje slavimo 50 godina redovničkog 
života, uputiti vam riječ pozdrava i riječ 
zahvalnosti. Stoga sve od srca pozdravljam 
kao i one koji su željeli biti s nama, a nisu 
mogli doći. 
 
Najprije zahvaljujemo Bogu za dar života; 
roditeljima što su nas u ljubavi na svijet 
donijeli i kršćanski odgajali. Hvala našoj 
zajednici koja nas je u svoje okrilje primila 
i omogućila nam da ostvarimo redovničko 
poslanje. Dugujemo zahvalnost svim živim 
i pokojnim sestrama s kojima smo radile i 
dijelile našu životnu stvarnost.  
 
Na osobit način zahvaljujemo s. Franki i 
ostalim sestrama iz provincijalne uprave 
što su nam omogućile nezaboravno hodo-
čašće u Asiz, gdje smo mogle zastati na 
svetim mjestima i u duhu našega svetog 
oca Franje sagledati svoj životni put i 
redovničko služenje. 
 

Zahvaljujemo fra Danimiru Pezeru na 
svakodnevnom slavlju Euharistije na 
značajnim mjestima Franjina života što 
nam je omogućilo intenzivnije uroniti u 
tajnu trajne Božje prisutnosti i ljubavi 
prema nama. Primjer Franjine ljubavi 
prema Bogu i prema svemu stvorenom, o 
kojoj nam je u svojim tumačenjima govo-
rio fra Danimir, ohrabrio je i nas za nove 
početke. 
 
Zahvaljujemo fra Mladenu Hercegu i fra 
Miji Džolanu te ocu Juri Zečeviću na 
darovanom vremenu i svim duhovnim 
poticajima. Zahvaljujemo, također, sestar-
skoj zajednici u Međugorju kao i sestrama 
u ovoj kući. Hvala sestrama u zajednicama 
iz kojih dolazimo što smo mogle biti 
slobodne za ovaj trotjedni duhovni hod. 
 
Živeći pola stoljeća u ovoj zajednici bilo je 
sigurno i naših ljudskih propusta i slabosti. 
U ovoj prigodi molimo za oproštenje i 
svima zahvaljujemo za sve. 

 
 
 



MOSTAR, XLII., broj 2. (153.) - kolovoz 2012.    ZVUCI 47

 



MOSTAR, XLII., broj 2. (153.) - kolovoz 2012.    ZVUCI48

 

 



MOSTAR, XLII., broj 2. (153.) - kolovoz 2012.    ZVUCI 49

 

 
 

 
 APOSTOLSKO PISMO „PORTA FIDEI – VRATA VJERE“ 

PAPE BENEDIKTA XVI. 
KOJIM SE PROGLAŠAVA GODINA VJERE 

 
1. „Vrata vjere“ (usp. Dj 14, 27) koja vode u život zajedništva s Bogom u njegovoj 

Crkvi uvijek su nam otvorena. Preko njihova se praga može prijeći kada je Božja riječ 
naviještena a srce dopusti da ga oblikuje milost koja preobražava. Proći kroz ta vrata znači 
krenuti na put koji traje cio život. Taj put započinje krštenjem (usp. Rim 6, 4), po kojem 
možemo Boga nazivati Ocem, a završava prijelazom iz smrti u vječni život, plod uskrsnuća 
Gospodina Isusa koji je, darom Duha Svetoga, htio učiniti dionicima svoje slave sve koji 
vjeruju u njega (usp. Iv 17, 22). Ispovijedati vjeru u Trojstvo – Oca, Sina i Duha Svetoga – 
znači vjerovati u jednoga Boga koji je Ljubav (usp. 1 Iv 4, 8): Otac, koji je u punini vremena 
poslao svoga Sina radi našeg spasenja; Isus Krist, koji je u otajstvu svoje smrti i uskrsnuća 
otkupio svijet; Duh Sveti, koji vodi Crkvu kroz stoljećâ u iščekivanju Gospodinova povratka 
u slavi. 

 
2. Od samog početka svoje službe kao Petrova nasljednika podsjećao sam na potrebu 

da se ponovno otkrije put vjere da bi se sve jasnije iznosilo na vidjelo radost i obnovljeni 
zanos susreta s Kristom. U Homiliji na misi prigodom početka pontifikata napisao sam: 
„Crkva u cjelini, i pastiri u njoj, moraju poput Krista krenuti na put, da izvedu ljude iz 
pustinje i povedu ih prema mjestu života, prema prijateljstvu sa Sinom Božjim, prema Onome 
koji nam daje život u punini“ [1]. Nerijetko se događa da se vjernici više brinu za društvene, 
kulturne i političke posljedice svoga zauzimanja, dok na vjeru i dalje gledaju kao na nešto što 
se samo po sebi podrazumijeva u zajedničkom života. No zapravo ta pretpostavka ne samo da 
se više ne može uzimati zdravo za gotovo, već je štoviše često zanijekana [2]. Dok je u 
prošlosti bilo moguće prepoznati jedinstveno kulturnu matricu, koja je naširoko prihvaćana u 
svojem podsjećanju na sadržaje vjere i na vrijednosti koje ona nadahnjuje, danas se čini kako, 
uslijed duboke krize vjere kojom su pogođene mnoge osobe, to nije slučaj u velikim 
područjima društva. 
 

IZ CRKVENE RIZNICE
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3. Ne možemo prihvatiti da sol postane bljutava i da svjetlo bude skriveno (usp. Mt 5, 
13-16). I današnji čovjek može iznova osjetiti potrebu poput Samarijanke poći na zdenac da 
sluša Isusa, koji poziva vjerovati u Nj i crpiti s njegova izvora, iz kojeg teče voda živa (usp. Iv 
4,14). Moramo s novom radošću u srcu uživati Božju riječ, koju je na vjerni način prenijela 
Crkva, i Kruh života, koji se daju kao potpora onima koji su njegovi učenici (usp. Iv 6, 51). 
Isusovo se učenje, naime, i danas razliježe s jednakom snagom: „Radite, ali ne za hranu 
propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni“ (Iv 6, 27). Pitanje koje su postavili 
njegovi slušatelji: „Što nam je činiti da bismo radili djela Božja?“ (Iv 6, 28), postavljamo i mi 
danas. Znamo Isusov odgovor: „Djelo je Božje da vjerujete u onoga kojega je on poslao“ (Iv 
6, 29). Vjera u Isusa Krista je, dakle, put kojim se može definitivno prispjeti k spasenju. 
 

4. U svjetlu svega ovoga odlučio sam proglasiti Godinu vjere. Ona će započeti 11. 
listopada 2012., na pedesetu obljetnicu otvorenja Drugog vatikanskog koncila a završit će na 
svetkovinu Gospodina Našega Isusa Krista Kralja svega stvorenja, 24. studenog 2013. Na dan 
11. listopada 2012. obilježit će se također dvadeseta obljetnica objavljivanja Katekizma 
Katoličke Crkve, kojeg je proglasio moj prethodnik, blaženi papa Ivan Pavao II. [3], sa ciljem 
da svim vjernicima predstavi snagu i ljepotu vjere. Taj je dokument, istinski plod Drugog 
vatikanskog koncila, zatražen od Izvanredne biskupske sinode iz 1985. kao sredstvo koje će 
biti stavljeno u službu kateheze [4], a ostvaren je zahvaljujući suradnji čitavog episkopata 
Katoličke Crkve. Nadalje, tema Opće skupštine Biskupske sinode koju sam sazvao za mjesec 
listopad 2012. glasi Nova evangelizacija za prenošenje kršćanske vjere. Bit će to dobra prilika 
da se čitavu crkvenu zajednicu uvede u vrijeme posebnog razmišljanja i ponovnog otkrivanja 
vjere. Nije to prvi put da se Crkvu poziva slaviti Godinu vjere. Moj časni prethodnik sluga 
Božji Pavao VI. proglasio je jednu 1967., u spomen na mučeništvo apostola Petra i Pavla na 
1900. obljetnicu njihova najvišeg svjedočanstva. Zamislio ju je kao svečani trenutak za čitavu 
Crkvu da „istinski i iskreno ispovijedi istu vjeru“; on je, osim toga, htio da to bude potvrđeno 
„na individualan i zajednički način, slobodno i svjesno, na izvanjski i duhovan način, ponizno 
i iskreno“ [5]. Smatrao je da će na taj način čitava Crkva moći obnoviti „jasnu svijest o svojoj 
vjeri, da je oživi, pročisti, potvrdi, ispovijedi“ [6]. Veliki nemiri koji su se dogodili u toj 
godini još su bjelodanije pokazali koliko je takva jedna proslava bila nužna. Ona je zaključena 
Ispoviješću vjere naroda Božjeg [7], kojom se potvrdilo kako bitni sadržaji koji već 
vjekovima čine baštinu svih vjernikâ trebaju biti potvrđeni, shvaćeni i produbljivani na uvijek 
nov način kako bi se pružalo svjedočanstvo u skladu s povijesnim prilikama koje su različite 
od negdašnjih. 
 

5. U određenom pogledu, moj časni prethodnik promatrao je tu godinu kao „posljedicu 
i zahtjev pokoncilskog razdoblja“ [8], duboko svjestan ozbiljnih teškoćâ vremena, osobito u 
pogledu ispovijedanja prave vjere i njezina ispravnog tumačenja. Smatrao sam da vezati 
početak Godine vjere uz pedesetu obljetnicu otvorenja Drugog vatikanskog koncila može biti 
prava prigoda da se shvati da tekstovi koje su nam u naslijeđe ostavili koncilski oci, prema 
riječima blaženog Ivana Pavla II., „ne gube ni svoju vrijednost niti svoj sjaj. Potrebno je da 
budu čitani na primjeren način, da ih se upozna i usvoji kao stručne i mjerodavne tekstove 
Učiteljstva unutar crkvene zajednice… osjećam, više no ikad, dužnost ukazati na Koncil kao 
na veliku milost koja je zadobila Crkva u 20. stoljeću. U njemu nam je bio ponuđen siguran 
kompas da bi nas usmjerio tijekom hoda u stoljeću u koje ulazimo“ [9]. Želim također snažno 
potvrditi ono što sam rekao u svezi Koncila nekoliko mjeseci nakon svog izbora za Petrova 
nasljednika: „ako se u njegovu čitanju i prihvaćanju vodimo ispravnom hermeneutikom, 
[Koncil] može biti i sve više postajati velika snaga za uvijek potrebnu obnovu Crkve" [10]. 
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6. Obnova Crkva postiže se također svjedočanstvom koje svojim životom daju 
vjernici: vjernici su samim svojim životom pozvani oko sebe širiti svjetlo Riječi istine koju 
nam je Gospodin Isus ostavio. Upravo je Koncil, u dogmatskoj konstituciji Lumen gentium, 
ustvrdio: "dok Krist, 'svet, nevin, neokaljan' (Heb 7, 26), nije poznavao grijeha (usp. 2 Kor 5, 
21), nego je došao okajati prijestupe naroda (usp. Heb 2, 17), Crkva – koja u vlastitom krilu 
obuhvaća grješnike te je u isti mah i sveta i potrebna čišćenja – neprestano kroči putem 
pokore i obnove. Crkva 'žurno ide naprijed hodajući između progona svijeta i utjeha Božjih', 
navješćujući križ i muku Gospodnju, sve dok on ne dođe (usp. 1 Kor 11, 26). Ona je 
okrijepljena snagom uskrsnuloga Gospodina kako bi strpljivošću i ljubavlju svladala svoje 
unutrašnje i vanjske žalosti i teškoće te u svijetu vjerno, iako zasjenjeno, otkrivala njegovo 
otajstvo, sve dok se ono na kraju ne bude očitovalo u punom svjetlu“ [11]. 

Godina vjere, s toga gledišta, je poziv na autentično i obnovljeno obraćenje 
Gospodinu, jedinom Spasitelju svijeta. U otajstvu svoje smrti i uskrsnuća, Bog je u punini 
objavio Ljubav koja spašava i poziva ljude na obraćenje života po oproštenju grijeha (usp. Dj 
5, 31). Za apostola Pavla, ta Ljubav uvodi čovjeka u novi život: „Krštenjem smo dakle 
zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi 
tako hodimo u novosti života“ (Rim 6, 4). Zahvaljujući vjeri, taj novi život oblikuje čitav 
ljudski život prema radikalno novoj stvarnosti uskrsnuća. U mjeri u kojoj slobodno surađuje, 
čovjekove misli i osjećaji, način razmišljanja i vladanje postupno se pročišćavaju i 
preobražavaju, u jednom hodu koji nije nikada u potpunosti dovršen na ovome svijetu. „Vjera 
ljubavlju djelotvorna“ (Gal 5,6) postaje novo mjerilo shvaćanja i djelovanja koje mijenja čitav 
čovjekov život (usp. Rim 12, 2; Kol 3, 9-10; Ef 4, 20-29; 2 Kor 5, 17). 
 

7. „Caritas Christi urget nos“ (2 Kor 5, 14): Kristova je ljubav ta koja ispunjava naša 
srca i potiče nas na evangelizaciju. On – danas kao i nekoć – šalje nas po putovima svijeta da 
naviještamo njegovo evanđelje svim narodima na zemlji (usp. Mt 28, 19). Svojom ljubavlju, 
Isus Krist privlači sebi ljude svih pokoljenja: u svakom dobu on sabire svoju Crkvu 
povjeravajući joj naviještaj evanđelja, s nalogom koji ne zastarijeva. Zbog toga i danas postoji 
potreba za snažnijim zauzimanjem Crkve za novu evangelizaciju kako bi se ponovno otkrilo 
radost vjere i iznova pronašlo oduševljenje za prenošenje vjere. U svakodnevnom otkrivanju 
njegove ljubavi misijsko zauzimanje vjernika crpi trajnu ljubav i snagu. Vjera, naime, raste 
kada se živi kao iskustvo primljene ljubavi i kada se prenosi kao iskustvo milosti i radosti. 
Ona daje da naš rad urodi plodom, jer širi naše srce u nadi i omogućuje nam pružati živo 
svjedočanstvo: otvara, naime, srce i um onih koji slušaju i prihvaćaju Gospodinov poziv da 
prionu uz njegovu Riječ kako bi postali njegovi učenici. Vjernici se, kaže sveti Augustin, 
„vjerom jačaju“ [12]. Sveti hiponski biskup imao je itekako dobre razloge da se izrazi na taj 
način. Kao što nam je poznato, njegov je život bio stalno traženje ljepote vjere sve dok 
njegovo srce nije našlo spokoja u Bogu [13]. Njegovi brojni spisi, u kojima objašnjava 
važnost vjerovanja i istinu vjere, ostaju sve do naših dana poput neke baštine neprocjenjive 
vrijednosti i omogućuju mnogim osobama koje traže Boga da pronađu pravi put koji ih vodi 
do „vrata vjere“. 

Samo vjerujući, dakle, vjera raste i jača se; ako želi posjedovati sigurnost u pogledu 
vlastitog života čovjeku nema druge već se prepuštati, svakog dana sve više, u ruke ljubavi 
koja se doima kao da sve više raste jer ima svoj izvor u Bogu. 
 

8. U ovoj sretnoj prigodi, želim pozvati subraću biskupe iz čitavog svijeta da se 
pridruže Petrovu nasljedniku, u vrijeme duhovne milosti koje nam Gospodin daje, da bismo se 
spomenuli dragocjenog dara vjere. Želimo slaviti ovu Godinu na dostojan i plodonosan način. 
U njoj će se morati intenzivnije razmišljati o vjeri kako bi se pomoglo onima koji vjeruju u 
Krista da svjesnije i snažnije prionu evanđelju, napose u času duboke promjene kao što je ova 
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kroz koju prolazi čovječanstvo. Imat ćemo priliku ispovijedati vjeru u Uskrslog Gospodina u 
našim katedralama i u crkvama u cijelom svijetu; u našim kućama i u našim obiteljima, tako 
da svatko uzmogne osjetiti snažnu potrebu bolje upoznati i budućim naraštajima prenositi 
neprolaznu vjeru. Redovničke i župne zajednice, kao i sve stare i nove crkvene stvarnosti, 
zacijelo će, u ovoj Godini, znati iznaći način da javno ispovjede Vjerovanje. 
 

9. Želimo da ova Godina pobudi u svim vjernicima nadahnuće da ispovijedaju vjeru u 
punini i s obnovljenim uvjerenjem, s pouzdanjem i nadom. Bit će to također dobra prigoda za 
intenzivnije slavljenje vjere u liturgiji, i na osobit način u euharistiji, koja je „vrhunac kojemu 
teži djelovanje Crkve i ujedno… vrelo iz kojega struji sva njezina snaga“ [14]. Istodobno, 
želimo da svjedočanstvo života vjernika bude sve vjerodostojnije. Ponovno otkriti sadržaje 
vjere koju se ispovijeda, slavi, živi i moli [15], te razmišljati o samom činu vjere, je zadaća 
koju svaki vjernik mora osobno ispuniti, osobito u ovoj Godini. 

Nije slučajno da su u prvim stoljećima kršćani morali napamet učiti Vjerovanje. To im 
je služilo kao svakodnevna molitva da ne zaborave obavezu preuzetu na krštenju. Podsjeća to, 
riječima bremenitim značenjem, sveti Augustin kada, u Homiliji o redditio symboli, predaji 
Vjerovanja, kaže: „Simbol svetog otajstva kojeg ste svi zajedno primili i kojeg ste danas jedan 
po jedan izmolili, riječi su na kojima je vjera majke Crkve čvrsto sazdana na postojanom 
temelju – Kristu Gospodinu... Vi ste dakle to primili i izmolili, ali u umu i u srcu to morate 
uvijek imati pred očima, to morate ponavljati na svojim posteljama, o tome razmišljati na 
javnim mjestima i toga ne zaboraviti dok blagujete: pa čak i kada vaše tijelo usne, morate 
svojim srcem u tome budni biti“ [16]. 
 

10. Želim sada ukratko opisati način koji pomaže dublje shvatiti ne samo sadržaje 
vjere, već zajedno s tim i čin kojim odlučujemo potpuno se pouzdati u Boga, u punoj slobodi. 
Postoji, naime, duboka povezanost između čina kojim se vjeruje i sadržajâ uz koje dajemo 
svoj pristanak. Apostol Pavao nam pomaže ući u tu stvarnost kada piše: srcem se vjeruje, a 
ustima ispovijeda vjera (usp. Rim 10, 10). To srcem vjerovati upućuje na to da je prvi čin 
kojim se prispijeva k vjeri dar Božji i djelovanje milosti koja djeluje i preobražava osobu do 
dubine njezina bića. 

Lidijin primjer je u vezi s tim veoma rječit. Sveti Luka pripovijeda da je Pavao, dok se 
nalazio u Filipi, pošao subotom naviještati evanđelje nekim ženama; među njima je bila i 
Lidija i „Gospodin joj otvori srce, te ona prihvati što je Pavao govorio“ (Dj 16, 14). Postoji 
važno značenje sadržano u tom izrazu. Sveti Luka uči da poznavanja sadržaja u koje treba 
vjerovati nije dovoljno ako potom srce, to istinsko čovjekovo svetište, ne bude otvoreno 
milošću koja omogućuje očima dublje vidjeti i shvatiti da je ono što je naviješteno Božja 
Riječ. 

Ispovijedati ustima, pak, znači da vjera podrazumijeva javno svjedočenje i djelovanje. 
Kršćanin nikada ne smije smatrati vjeru privatnim činom. Vjerovati znači odlučiti biti s 
Gospodinom da bi se živjelo s njim. A to čovjekovo „biti s njim“ uvodi ga u shvaćanje 
razloga zbog kojih se vjeruje. Vjera, upravo zato jer je slobodni čin, zahtijeva također 
društvenu odgovornost za ono što se vjeruje. Crkva na dan Pedesetnice krajnje jasno pokazuje 
tu javnu dimenziju vjerovanja i nesutrašivog svjedočenja svoje vjere svakom čovjeku. To je 
dar Duha Svetoga koji nas osposobljava za poslanje i jača naše svjedočenje, čineći ga 
iskrenim i odvažnim. 

Ispovijedanje vjere je osobni i u isti mah zajednički čin. Crkva je, naime, prvi predmet 
vjere. U vjeri kršćanske zajednice svatko prima krštenje, djelotvorni znak ulaska u vjernički 
narod poradi postizanja spasenja. Kao što potvrđuje Katekizam Katoličke Crkve: „‚Vjerujem‘: 
to je vjera Crkve kako je svaki vjernik, osobito u času Krštenja, ispovijeda osobno. 
‚Vjerujemo‘: to je vjera Crkve, kako je ispovijedaju biskupi sabrani na Saboru ili općenitije, 
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kroz koju prolazi čovječanstvo. Imat ćemo priliku ispovijedati vjeru u Uskrslog Gospodina u 
našim katedralama i u crkvama u cijelom svijetu; u našim kućama i u našim obiteljima, tako 
da svatko uzmogne osjetiti snažnu potrebu bolje upoznati i budućim naraštajima prenositi 
neprolaznu vjeru. Redovničke i župne zajednice, kao i sve stare i nove crkvene stvarnosti, 
zacijelo će, u ovoj Godini, znati iznaći način da javno ispovjede Vjerovanje. 
 

9. Želimo da ova Godina pobudi u svim vjernicima nadahnuće da ispovijedaju vjeru u 
punini i s obnovljenim uvjerenjem, s pouzdanjem i nadom. Bit će to također dobra prigoda za 
intenzivnije slavljenje vjere u liturgiji, i na osobit način u euharistiji, koja je „vrhunac kojemu 
teži djelovanje Crkve i ujedno… vrelo iz kojega struji sva njezina snaga“ [14]. Istodobno, 
želimo da svjedočanstvo života vjernika bude sve vjerodostojnije. Ponovno otkriti sadržaje 
vjere koju se ispovijeda, slavi, živi i moli [15], te razmišljati o samom činu vjere, je zadaća 
koju svaki vjernik mora osobno ispuniti, osobito u ovoj Godini. 

Nije slučajno da su u prvim stoljećima kršćani morali napamet učiti Vjerovanje. To im 
je služilo kao svakodnevna molitva da ne zaborave obavezu preuzetu na krštenju. Podsjeća to, 
riječima bremenitim značenjem, sveti Augustin kada, u Homiliji o redditio symboli, predaji 
Vjerovanja, kaže: „Simbol svetog otajstva kojeg ste svi zajedno primili i kojeg ste danas jedan 
po jedan izmolili, riječi su na kojima je vjera majke Crkve čvrsto sazdana na postojanom 
temelju – Kristu Gospodinu... Vi ste dakle to primili i izmolili, ali u umu i u srcu to morate 
uvijek imati pred očima, to morate ponavljati na svojim posteljama, o tome razmišljati na 
javnim mjestima i toga ne zaboraviti dok blagujete: pa čak i kada vaše tijelo usne, morate 
svojim srcem u tome budni biti“ [16]. 
 

10. Želim sada ukratko opisati način koji pomaže dublje shvatiti ne samo sadržaje 
vjere, već zajedno s tim i čin kojim odlučujemo potpuno se pouzdati u Boga, u punoj slobodi. 
Postoji, naime, duboka povezanost između čina kojim se vjeruje i sadržajâ uz koje dajemo 
svoj pristanak. Apostol Pavao nam pomaže ući u tu stvarnost kada piše: srcem se vjeruje, a 
ustima ispovijeda vjera (usp. Rim 10, 10). To srcem vjerovati upućuje na to da je prvi čin 
kojim se prispijeva k vjeri dar Božji i djelovanje milosti koja djeluje i preobražava osobu do 
dubine njezina bića. 

Lidijin primjer je u vezi s tim veoma rječit. Sveti Luka pripovijeda da je Pavao, dok se 
nalazio u Filipi, pošao subotom naviještati evanđelje nekim ženama; među njima je bila i 
Lidija i „Gospodin joj otvori srce, te ona prihvati što je Pavao govorio“ (Dj 16, 14). Postoji 
važno značenje sadržano u tom izrazu. Sveti Luka uči da poznavanja sadržaja u koje treba 
vjerovati nije dovoljno ako potom srce, to istinsko čovjekovo svetište, ne bude otvoreno 
milošću koja omogućuje očima dublje vidjeti i shvatiti da je ono što je naviješteno Božja 
Riječ. 

Ispovijedati ustima, pak, znači da vjera podrazumijeva javno svjedočenje i djelovanje. 
Kršćanin nikada ne smije smatrati vjeru privatnim činom. Vjerovati znači odlučiti biti s 
Gospodinom da bi se živjelo s njim. A to čovjekovo „biti s njim“ uvodi ga u shvaćanje 
razloga zbog kojih se vjeruje. Vjera, upravo zato jer je slobodni čin, zahtijeva također 
društvenu odgovornost za ono što se vjeruje. Crkva na dan Pedesetnice krajnje jasno pokazuje 
tu javnu dimenziju vjerovanja i nesutrašivog svjedočenja svoje vjere svakom čovjeku. To je 
dar Duha Svetoga koji nas osposobljava za poslanje i jača naše svjedočenje, čineći ga 
iskrenim i odvažnim. 

Ispovijedanje vjere je osobni i u isti mah zajednički čin. Crkva je, naime, prvi predmet 
vjere. U vjeri kršćanske zajednice svatko prima krštenje, djelotvorni znak ulaska u vjernički 
narod poradi postizanja spasenja. Kao što potvrđuje Katekizam Katoličke Crkve: „‚Vjerujem‘: 
to je vjera Crkve kako je svaki vjernik, osobito u času Krštenja, ispovijeda osobno. 
‚Vjerujemo‘: to je vjera Crkve, kako je ispovijedaju biskupi sabrani na Saboru ili općenitije, 

 

vjernici okupljeni na liturgijskom slavlju. ‚Vjerujem‘: tako govori također Crkva, naša Majka, 
koja odgovara Bogu svojom vjerom te i nas uči govoriti: ‚Vjerujem‘, ‚Vjerujemo‘“ [17]. 

Očito je dakle da je poznavanje sadržajâ vjere nešto bitno da bi pojedinac dao vlastiti 
pristanak, to jest umom i voljom potpuno prionuo uz ono što Crkva predlaže vjerovati. 
Poznavanje vjere uvodi u puninu otajstva spasenja kojeg je objavio Boga. Pristanak koji se 
daje podrazumijeva zato da, kada vjerujemo, slobodno prihvaćamo cjelokupno otajstvo vjere, 
jer za njegovu istinitost jamči sâm Bog koji se objavljuje i omogućuje nam upoznati svoje 
otajstvo ljubavi [18]. 

S druge strane, ne smijemo zaboraviti da u našem društvenom ozračju mnoge osobe, 
premda tvrde da nemaju dara vjere, ipak iskreno traže posljednji smisao i konačnu istinu o 
svom životu i o svijetu. To traženje je istinski „uvod“ u vjeru, jer vodi ljude na put koji vodi 
Božjem otajstvu. Sâm čovjekov razum, naime, nosi u sebi utisnutu potrebu za „onim što 
vrijedi i ostaje zauvijek“ [19]. Ta potreba predstavlja stalni poziv, neizbrisivo upisan u ljudsko 
srce, da se krene na put kako bi se pronašlo Onoga koga ne bismo tražili da nam već nije 
krenuo ususret [20]. Upravo na taj susret vjera nas poziva i potpuno nas za njega otvara. 
 

11. Da bi se sustavno upoznali sa sadržajima vjere, svi mogu u Katekizmu Katoličke 
Crkve pronaći dragocjeno i nezaobilazno pomagalo. Katekizam predstavlja jedan od 
najvažnijih plodova Drugoga vatikanskog koncila. U apostolskoj konstituciji Fidei depositum, 
koja nije slučajno potpisana na tridesetu obljetnicu otvorenja Drugog vatikanskog koncila, 
blaženi Ivan Pavao II. pisao je: „Ovaj će Katekizam dati veoma važan doprinos onom djelu 
obnove čitavog crkvenog života… Smatram ga vrijednim i legitimnim oruđem stavljenim u 
službu crkvenog zajedništva i kao sigurnu normu za poučavanje ljudi vjeri“[21] 

Upravo na tome smislu će Godina vjere morati izraziti složnu zauzetost za ponovno 
otkrivanje i proučavanje temeljnih sadržaja vjere koji su temeljito i sveobuhvatno prikazani u 
Katekizmu Katoličke Crkve. Tu, naime, izbija na vidjelo bogatstvo nauka kojeg je Crkva 
prihvatila, čuvala i pružala u svojoj dvijetisućljetnoj povijesti. Od Svetog Pisma do crkvenih 
otaca, od učiteljâ teologije do svetaca koji su živjeli u raznim razdobljima povijesti, 
Katekizam pruža stalni spomen na mnoge načine na koje je Crkva razmišljala o svojoj vjeri i 
sve više napredovala u nauku tako da može pružiti sigurnost vjernicima u njihovu vjerničkom 
životu. 

U samoj svojoj strukturi, Katekizam Katoličke Crkve prati razvoj vjere sve dotle da se 
dotiče velikih tema iz svakodnevnog života. Listajući Katekizam stranicu po stranicu, 
otkrivamo kako ono što je u njemu predstavljeno nije neka teorija, već susret sa Osobom koja 
živi u Crkvi. Nakon ispovijedanja vjere, naime, slijedi tumačenje sakramentskog života, u 
kojem je Krist prisutan, djeluje i nastavlja izgrađivati svoju Crkvu. Bez liturgije i 
sakramenata, ispovijedanje vjere ne bi bilo djelotvorno, jer bi nedostajalo milosti koja 
podupire svjedočenje kršćanskih vjernika. Jednako tako, nauk Katekizma o moralnom životu 
zadobiva svoje puno značenje kada ga se dovede u vezu s vjerom, liturgijom i molitvom. 
  

12. U ovoj će Godini, zato, Katekizam Katoličke Crkve poslužiti kao sredstvo koje 
pruža stvarnu potporu vjeri, poglavito onih koji rade na formaciji vjernika, tako presudnoj u 
našem kulturnom ozračju. U tu sam svrhu pozvao Kongregaciju za nauk vjere da, u dogovoru 
s mjerodavnim osobama iz dikasterijâ Svete Stolice, sastavi Notu, kojom će se Crkvi i 
vjernicima pružiti neke smjernice da bi se ovu Godinu vjere proživjelo na što djelotvorniji i 
primjereniji način, u službi vjerovanja i evangelizacije. 

Vjera je, naime, više no u prošlosti izložena nizu pitanja koja dolaze iz promijenjenog 
mentaliteta a koji, osobito danas, svodi razumu sigurne činjenice isključivo na sigurnosti koje 
pružaju znanstvena i tehnološka otkrića. Crkva se ipak nije nikada bojala pokazati kako 
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između vjere i autentične znanosti ne može biti bilo kakvog sukoba jer oboje, premda 
različitim putovima, teže istini [22]. 
   

13. Tijekom ove Godine bit će od presudne važnosti vratiti se povijesnim tragovima 
naše vjere, koja je označena nedokučivim misterijem isprepletenosti svetosti i grijehe. Dok 
ova prva jasno pokazuje veliki doprinos koji su muškarci i žene davali rastu i razvoju 
zajednice vlastitim životnim svjedočenjem, ovo potonje mora u svakom od nas potaknuti 
iskreni i trajni rad na obraćenju da bismo iskusili milosrđe Oca koji svima ide ususret. 

Tijekom tog razdoblja morat ćemo neprestano svoj pogled upirati u Isusa Krista 
„Početnika i Dovršitelja vjere“ (Heb 12, 2): u njemu sve boli i čežnje ljudskog srca nalaze 
ispunjenje. Radost ljubavi, odgovor na dramu trpljenja i boli, snaga opraštanja za primljene 
uvrede i pobjeda života nad prazninom smrti – sve to pronalazi svoje ispunjenje u otajstvu 
njegova utjelovljenja, u njegovu čovještvu, u njegovu dijeljenju naše ljudske slabosti da je 
preobrazi snagom svoga uskrsnuća. U njemu, umrlom i uskrslom za naše spasenje, primjeri 
vjere koji su označili ovih dvije tisuće godina naše povijesti spasenja zasjali su u svom punom 
sjaju. 

Po vjeri Marija je prihvatila Anđelovu riječ i povjerovala naviještaju da će postati 
Majkom Božjom u poslušnosti svoga posvećenja (usp. Lk 1, 38). Prilikom posjeta Elizabeti 
uzdigla je svoj hvalospjev Svevišnjem za čudesa koja izvodi u onima koji se u nj uzdaju (usp. 
Lk 1, 46-55). S radošću i strepnjom donijela je na svijet svoga jedinog Sina, sačuvavši svoje 
djevičanstvo netaknutim (usp. Lk 2, 6-7). Povjerovavši svom zaručniku Josipu, povela je Isusa 
u Egipat da ga spasi od Herodova progona (usp. Mt 2, 13-15). Istom vjerom je slijedila 
Gospodina u njegovu propovijedanju i ostala je s njim sve do Golgote (usp. Iv 19, 25-27). S 
vjerom je Marija iskusila plodove Isusova uskrsnuća i, pohranjujući sva sjećanja u svome srcu 
(usp. Lk 2, 19.51), prenijela ih Dvanaestorici okupljenih s njom u dvorani Posljednje večere 
da bi primili Duha Svetoga (usp. Dj 1,14; 2,1-4). 

Po vjeri apostoli ostaviše sve i pođoše za Učiteljem (usp. Mk 10, 28). Povjerovali su 
riječima kojima je naviještao Božje kraljevstvo koje je prisutno i ostvareno u njegovoj osobi 
(usp. Lk 11, 20). Živjeli su sa Isusom koji ih je poučavao svome nauku i ostavio im novo 
pravilo života po kojem će ih se prepoznavati kao njegove učenike nakon njegove smrti (usp. 
Iv 13, 34-35). Po vjeri su prošli čitavim svijetom, slijedeći zapovijed da donesu evanđelje 
svakom stvorenju (usp. Mk 16, 15) i, bez imalo straha, naviještali su svima radost uskrsnuća 
čiji su bili vjerni svjedoci. 
Po vjeri su učenici formirali prvu zajednicu sabranu oko nauka apostolskog, u molitvi, u 
slavljenju euharistije, dijeleći sve što su posjedovali kako bi sva braća imala što im je 
potrebno (usp. Dj 2, 42-47). 

Po vjeri su mučenici dali svoj život, dajući svjedočanstvo za istinu evanđelja koja ih je 
preobrazila i osposobila ih za najveći dar ljubavi: oprostiti svojim progoniteljima. 

Vjerom su muškarci i žene posvetili svoj život Kristu, ostavivši sve da u evanđeoskoj 
jednostavnosti žive poslušnost, siromaštvo i čistošću, konkretne znakove iščekivanja 
Gospodina koji neće kasniti. Vjerom su mnogi kršćani činili djela pravde da provedu u djelo 
Gospodinovu riječ, koji je došao navijestiti oslobođenje potlačenima i godinu milosti za sve 
(usp. Lk 4, 18-19). 

Vjerom su, tijekom stoljećâ, muškarci i žene svih životnih dobi, čija su imena upisana 
u Knjigu života (usp. Otk 7, 9; 13, 8), ispovijedali ljepotu nasljedovanja Isusa Krista gdjegod 
su bili pozvani dati svjedočanstvo svojeg kršćanstva: u obitelji, u svom zvanju, u javnom 
životu, u vršenju karizmi i službi na koje su bili pozvani. 

Po vjeri živimo i mi: svakodnevnim priznavanjem Gospodina Isusa, prisutna u našem 
životu i povijesti. 
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14. Godina vjere bit će također dobra prilika da osnažimo svjedočanstvo ljubavi. Sveti 
Pavao podsjeća: „A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav - to troje - ali najveća je među njima 
ljubav“ (1 Kor 13, 13). Još snažnijim riječima – koje kršćanima trajno dozivaju u svijest 
njihove obaveze – apostol Jakov kaže: „Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a 
djela nema? Može li ga vjera spasiti? Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje pa 
im tkogod od vas rekne: ‚Hajdete u miru, grijte se i sitite‘, a ne dadnete im što je potrebno za 
tijelo, koja korist? Tako i vjera: ako nema djela, mrtva je u sebi. Inače, mogao bi tko reći: ‚Ti 
imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi djelima pokazati 
svoju vjeru‘“ (Jak 2, 14-18). 

Vjera bez ljubavi ne donosi ploda a ljubav bez vjere bio bi osjećaj prepušten na milost 
i nemilost sumnji. Vjera i ljubav se uzajamno zahtijevaju, tako da prva omogućuje drugoj da 
ostvari svoj put. Mnogo je kršćana koji, naime, posvećuju svoj život s ljubavlju onima koji su 
sami, potisnuti na rub društva ili isključeni kao onima kojima prvima trebamo posvetiti svoju 
pozornost i kojima najprije trebamo priteći u pomoć, jer se upravo u njima odražava lice 
samog Krista. Zahvaljujući vjeri možemo u onima koji traže našu ljubav prepoznati lice 
Gospodina uskrsloga: „Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje 
braće, meni učiniste!“ (Mt 25, 40). Te su njegove riječi opomena koju ne smijemo zaboraviti i 
trajni poziv da mu uzvratimo onu ljubav kojom se on brine za nas. Vjera je ta koja omogućuje 
prepoznati Krista i njegova je ljubav to što nas potiče da mu pomognemo svaki put kada ga 
susretnemo u svojem bližnjem na svom životnom putu. Potpomognuti vjerom, gledamo s 
nadom u naše zauzimanje u svijetu, iščekujući „nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost 
prebiva“ (2 Pt 3, 13; usp. Otk 21, 1). 
  

15. Pred kraj svoga života, apostol Pavao traži od učenika Timoteja da „teži vjeri“ 
(usp. 2 Tim 2, 22) istom onom postojanošću kojom je to činio kada je bio mlad (usp. 2 Tim 3, 
15). Doživimo taj poziv kao da je upućen svakom od nas, kako se nitko ne bi ulijenio u vjeri. 
Ona nam je vjerna suputnica na životnom putu koja omogućuje, uvijek iznova, zamjećivati 
čudesa koja Bog čini za nas. Kao ona koja ima za cilj pomoći nam uočavati znakove vremena 
u današnjoj povijesti, vjera obvezuje svakog od nas da postane živi znak prisutnosti Uskrsloga 
u svijetu. Ono što svijet danas osobito treba jest uvjerljivo svjedočenje onih koji su, 
prosvijetljeni u umu i srcu Gospodinovom Riječju, kadri otvoriti srce i um mnogih ljudi želji 
za Bogom i pravim životom, životom koji nema kraja. 

Neka „riječ Gospodnja trči i proslavlja se“ (2 Sol 3, 1): neka ova Godina vjere učini 
sve čvršćim odnos s Kristom Gospodinom, jer je samo u njemu naša budućnost izvjesna i 
samo u njemu imamo jamstvo istinske i trajne ljubavi. Riječi apostola Petra bacaju posljednju 
zraku svjetla na vjeru: „Zbog toga se radujte, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti 
zbog različitih kušnja: da prokušanost vaše vjere - dragocjenija od propadljivog zlata, koje se 
ipak u vatri kuša - stekne hvalu, slavu i čast o Objavljenju Isusa Krista. Njega vi ljubite iako 
ga ne vidjeste; u njega, iako ga još ne gledate, vjerujete te klikćete od radosti neizrecive i 
proslavljene što postigoste svrhu svoje vjere: spasenje duša“ (1 Pt 1, 6-9). Vjernici u svojem 
životu doživljavaju iskustva radosti ali i trpljenja. Koliki su samo sveci živjeli u samoći! 
Koliki su vjernici, i u našim danima, kušani Božjom šutnjom a tako bi htjeli čuti njegov 
utješni glas! Životne kušnje, dok omogućavaju shvatiti otajstvo Križa i sudjelovati u 
Kristovim patnjama (usp. Kol 1, 24), uvod su u radost i nadu kojima vodi vjera: „Zato uživam 
u slabostima, uvredama, poteškoćama, progonstvima, tjeskobama poradi Krista. Jer kad sam 
slab, onda sam jak“ (2 Kor 12, 10). Mi sa čvrstim pouzdanjem vjerujemo da je Gospodin Isus 
pobijedio zlo i smrt. Istim se tim pouzdanjem povjeravamo njemu: On, prisutan među nama, 
pobjeđuje moć zla (usp. Lk 11, 20) a Crkva, vidljiva zajednica njegova milosrđa, ostaje u 
njemu kao znak konačnog pomirenja s Ocem. 
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Povjerimo Majci Božjoj, koja je proglašena „blaženom“ zato što „povjerova“ (Lk 1, 
45), ovo vrijeme milosti. 
  
Dano u Rimu, pri Svetom Petru, 11. listopada 2011., sedme pontifikata. 
 
Papa Benedikt XVI. 
_______________________________ 
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KRIŽ – OPIPLJIVI ZNAK LJUBAVI,  
MJERA BOŽJE DOBROTE I MILOSRĐA 

/Papine riječi koje je trebao izgovoriti u svetištu La Verna 13. svibnja 2012./ 
 
Papa se 13. svibnja zaputio helikopterom na jednodnevni pohod Toscani, bio je u Arezzu gdje 
je slavio svetu Misu, a namjeravao je pohoditi i franjevačko svetište La Vernu, gdje je sv. 
Franjo primio svete rane. Međutim, zbog loša vremena pohod je izostao. Donosimo temeljne 
misli koje je namjeravao uputiti franjevcima, franjevkama, klarisama, svima nazočnima. 
 
Promišljati Kristov Križ! Meditirati, kontem-
plirati. Stigli smo kao hodočasnici u Sasso 
Spicco na La Verni gdje je “dvije godine pri-
je svoje smrti” (Toma Čelanski, Vita Prima, 
III,94) sveti Franjo primio na svome 
tijelu rane slavne muke Krista ras-
petoga. Franjin put nasljedovanja 
Raspetoga doveo ga je do jedinstva 
sa samim Gospodinom u tolikoj mjeri, 
iznutra i izvana, da je i izvana, na tijelu 
bio svomu Gospodinu 
suobličen. Vrhunski čin 
ljubavi iskazao nam je 
Gospodin na križu. 
Bijaše to za Franju put koji je 
započeo u San Damianu, ispred 
Raspetoga, koga je promatrao sr-
cem i umom. I nastavio je cijeloga 
svoga života promatrati i meditirati 
Križ na tome svetom mjestu koje je 
tolikima postalo mjesto i putokaz sve-
tosti i posvećenja, tijekom osam sto-
ljeća. Nebrojeni su pred tim Raspetim u 
San Damianu klečali, u molitvi, tišini, 
sabranosti.  
 
Slavni Kristov križ sažimlje u sebi patnje 
cijeloga svijeta. Ali je križ opipljivi znak 
ljubavi, mjera Božje dobrote i milosrđa 
prema čovjeku. Na ovome mjestu svi smo mi 
pozvani ponovno otkriti nadnaravnu dimen-
ziju života, podignuti svoje srce i oči gore, 
vinuti se iznad prolaznoga, vratiti se u kraj-
njoj predanosti Gospodinu, slobodna srca, u 
savršenoj radosti, promišljajući, kontem-
plirajući Raspetoga kako bi nas on mogao 
raniti svojom ljubavlju.  
 

“Svemogući, svevišnji, predobri Gospodine. 
Tvoja je slava, hvala i čast, i svaki blago-
slov”, započinje Franjo svoj Hvalospjev Sun-
cu. Franjo je dopustio da bude prožgan svje-

tlom Božje ljubavi, kako bi 
odražavao u svijetu ljepotu otkup-
ljena čovjeka i stvorenja, da bi ta 

ljepota odražavala sjaj Kristova lica 
kao što je mjesečeva svjetlost odraz sun-
čeva sjaja. Krv Raspetoga koja teče 

sa slavnoga križa oživ-
ljuje  sasušene Adam-
ove kosti u svakome od 
nas, da bi svatko od nas 

ponovno otkrio radost zapućivanja 
na stazu svetosti, penjući se u visi-
ne, prema Gospodinu. S ovoga 
svetoga i blagoslovljena mjesta 
sjedinjujemo se u molitvi a svim 

franjevcima na cijelom svijetu: “Kla-
njamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo 
tebe, jer si svojim svetim Križem otku-
pio cijeli svijet”.  
 

Zahvaćeni smo Kristovom ljubavlju. Ne mo-
žemo se popeti na La Vernu a da se prepu-
stimo da nas do kraja apsorbira molitva 
svetoga Franje: “Žarka i slatka sila tvoje 
ljubavi, molim te Gospodine, neka obuzme 
moj um i moje srce i neka ga odijeli od 
svega, što je pod nebom, da umrem od 
ljubavi ljubeći tebe, koji si se udostojao 
umrijeti od ljubavi ljubeći mene” (Sv. Franjo, 
Molitva “Absorbeat”). Kontemplacija Ras-
petoga čin je čovjekova uma, ali je nemoguće 
vinuti se u visine bez snage ljubavi. Na La 
Verni, tomu svetome mjestu, brat Bonaven-
tura iz Bagnoregia - dični sin svetoga Franje 
- napisao je svoj Put duha k Bogu - 

IZ FRANJEVAČKOG SVIJETA 
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Uvijek se sjećajte da je smisao 
posvećenoga života 
u specifičnoj zadaći, 

naime, živjeti svjedočanstvo, 
biti svjedoci – riječju i primjerom života 

življena u skladu s evanđeoskim 
savjetima 

– u čudesnoj ljubavnoj priči između Boga 
i čovjeka, ljubavi koja nadmašuje 

sveukupnost povijesti. 

Itinerarium mentis in Deum pokazujući nam 
put kojim nam je ići kako bismo se vinuli u 
visine i tu se susreli s Gospodinom. Taj veliki 
crkveni učitelj lomi s nama kruh vlastitoga 
iskustva, pozivajući nas najprije na molitvu 
Kristu - Raspetomu.  
 
Bonaventura nas uči kako se um i misao 
treba najprije okrenuti Gospodinovoj muci 
jer žrtva križa ništi naše grijehe. Prostor 
grijeha u čovjeku dade se jedino ispuniti 
Božjom ljubavlju. “Stoga pozivam čitatelja 
prije svega na žarku molitvu po Kristu 
raspetome, čijom smo krvlju očišćeni od 
ljaga naših mana i grijeha” (Put duha k Bogu, 
Proslov 4). Ali da bi molitva bila učinkovita, 
naše molitve trebaju i naše suze. To je naše 
nutarnje uključivanje, naša ljubav kao 
odgovor na Božju ljubav. Potom - ono što 
nam treba jest admiratio - divljenje koje sveti 
Bonaventura vidi u malenima i poniznima u 
Evanđelju koji su kadri iskusiti čudo 
Kristova spasiteljskoga djela. Poniznost su 
dveri za svaku krjepost. Do Boga se ne 
dopire umom zanesenim ponosom istraži-
vanja, nego većma poniznošću, sukladno 
čuvenom izričaju svetoga Bonaventure: 
“Stoga neka nitko ne misli kako je dostatno 
čitanje bez unutrašnjega pomazanja, umo-
vanje bez pobožnosti, istraživanje bez div-
ljenja, pozorno motrenje bez radosti, radinost 
bez pobožnosti, znanje bez ljubavi, bistrina 
uma bez poniznosti, studij bez božanske 
milosti, prodornost razuma bez božanski 
nadahnute mudrosti” (nav.mj.). 
 
Kontemplacija Krista raspetoga ima izvan-
rednu učinkovitost jer ona omogućuje da 
prijeđemo s misaonoga na iskustveno podru-
čje, iz nade spasenja u slatku i blagoslovljenu 
domovinu i zavičaj. Sv. Bonaventura potvr-
đuje to riječima: “Onaj koji potpuno okrenuta 
lica gleda na pomirilište, tj. Krista, i razapeta 
ga promatra na križu u vjeri, nadi i ljubavi, u 
pobožnosti, divljenju i radosti, u poštovanju, 
hvali i klicanju, taj s njime obavlja ‘pashu’, 
to jest prijelaz”. To je srčika iskustva La 
Verne, to je jezgrenica iskustva asiškoga 
Siromaška na La Verni. Na ovome Svetom 
brdu sveti je Franjo živio u svojoj osobi 

duboko jedinstvo nasljedovanja, imitatio et 
conformatio samoga Krista, nasljedovanje i 
suobličavanje s Kristom. Time nam također 
zbori kako nije dovoljno nazivati se kršća-
nima nego trebamo biti kršćani, a nije dovo-
ljno ni samo činiti dobra djela. Moramo se 
suobličiti s Isusom postupnim, ustrajnim 
predanjem, preobrazbom vlastitoga bića na 
sliku samoga Gospodina pa da snagom 
božanske milosti svaki ud njegova Tijela - 
koje je Crkva - očituje svijetu prijeko potre-
bnu suobličenost sa svojom Glavom, Kristom 
Gospodinom. Stoga započinjemo ovaj hod - 
kao što nas to uče srednjovjekovni učitelji na 
primjeru svetoga Augustina; sa samospoz-
najom, poniznošću, promatrajući sami sebe, 
u krajnjoj otvorenosti. 
 

Nositi Kristovu ljubav! Koliki su se 
hodočasnici uspeli na ovo Sveto brdo, i sta-
lno se nastavljaju uspinjati na njega da bi 
kontemplirali ljubav raspetoga Boga te bili 
Njime zahvaćeni. Koliki su se hodočasnici 
uspeli u traganju za Bogom koji je jedini 
razlog što Crkva postoji, Crkva, naime, kao 
most između Boga i čovjeka. I ovdje se oni 
susreću s vama, sinovima i kćerima svetoga 
Franje. Uvijek se sjećajte da je smisao 
posvećenoga života u specifičnoj zadaći, 
naime, živjeti svjedočanstvo, biti svjedoci – 
riječju i primjerom života življena u skladu s 
evanđeoskim savjetima – u čudesnoj ljuba-
vnoj priči između Boga i čovjeka, ljubavi 
koja nadmašuje sveukupnost povijesti. 
 
Srednjovjekovni su franjevci ostavili neu-
ništivi trag toga - i u vašoj crkvi u Arezzu. 
Opetovana putovanja Asiškoga Sirotana kao i 
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njegova putovanja u ove krajeve dragocjeno 
su blago. La Verna bijaše jedinstveni i 
temeljni događaj zbog jedincatosti svetih 
rana utisnutih u tijelo serafskoga Oca Franje 
ali i zbog kolektivne povijesti njegove braće i 
vašega naroda koji nastavljaju otkrivati u 
Sasso Spicco središnjost samoga Krista u 
životu vjernika.  
 
Tolika su svjetla obasjavala ove krajobraze, 
kao npr. sveta Margareta Kortonska, premalo 
znani lik franjevačke pokornice koja bijaše 
kadra oživjeti karizmu Asiškoga siromaška u 
svome životu izvanrednom živahnošću, sjedi-

njujući kontemplaciju Raspetoga s ljubavlju 
prema najmanjima i zaboravljenima. Ljubav 
prema Bogu i bližnjemu nastavlja animirati 
vrijedno franjevačko djelo u vašim crkvenim 
zajednicama. Život prema evanđeoskim 
savjetima kraljevski je put kako se živi 
Kristova ljubav. Na ovome blagoslovljenom 
mjestu Gospodina molim da nastavi slati 
svoje radnike u svoj vinograd, i napose se 
obraćam mladima da se odazovu Božjem 
pozivu, velikodušno te da se odvaže posvetiti 
mu se u posvećenom životu te svećeničkoj 
službi i djelovanju.  
 

 
Papa zaključuje kako je došao na La Vernu kao hodočasnik, kao nasljednik svetoga Petra, pa 
bi htio da svatko od nas posluša još jednom Isusov upit Petru: “Šimune, sine Ivanov, ljubiš li 
me više od ovih?... Pasi janjce moje” (Iv 21,15). Ljubav prema Kristu temelj je života svakoga 
pastira, i onda kao i za naše suvremenike, koji su prečesto zatvoreni u svoj vlastiti 
individualizam. Na kraju je poručio da budemo znak Božje nemjerljive ljubavi i milosrđa. 
Svećenička pobožnost uči svećenike da ljube ono što slave, da svoje živote, da svoj život lome 
poput kruha s onima s kojima žive, s onima koje susreću imajući udjela u njihovoj patnji, 
otvoreno oko za njihove potrebe i probleme, slijedeći ih i prateći na putu vjere.  

 
Priredio fra Tomislav Pervan 

(Objavljeno u: Naša Ognjišta, lipanj 2012.) 

 
 
 

Svevišnji, 
slavni Bože, 

prosvijetli tamu moga srca  
i podaj mi ispravnu vjeru, 

sigurno ufanje i savršenu ljubav; 
smisao i spoznaju, Gospodine, 

da izvršim tvoju svetu i istinsku volju. 



MOSTAR, XLII., broj 2. (153.) - kolovoz 2012.    ZVUCI60

 

 
POKOJNE SESTRE DRUŽBE 

 
S. M. AGNESE VITI, u 100. godini života, 62. redovništva 

preminula 5. svibnja 2012. u Rimu 
 
S. M. HONORIJA ŠTERBAK, u 92. godini života, 71. redovništva 

preminula 13. svibnja 2012. u Zemunu 
 
S. M. BENJAMINA CARDOZO, u 79. godini života, 54. redovništva 
  preminula 18. svibnja 2012. u San Lorenzu 
 
S. M. ANA VIDIĆ, u 87. godini života, 69. redovništva 
  preminula 5. lipnja 2012. u Splitu 
 
S. M. FRANCISCA FLAJŠMAN, u 91. godini života, 68. redovništva 
  preminula 13. lipnja 2012. u Asunciónu 
 
S. M. CAMILA LOVERA, u 87. godini života, 66. redovništva 

preminula 22. lipnja 2012. u San Lorenzu 
 
S. M. HERMINIA CHÁVEZ ECHEVERRÍA, u 82. godini života, 57. redovništva 

preminula 19. srpnja 2012. u Asunciónu 
 
S. M. VLADIMIRA RUNJE, u 81. godini života, 71. redovništva 

preminula 29. srpnja 2012. u Splitu 
 
 

RODBINA SESTARA 
 
Pero Matić, brat s. Monike 
Slavko Anić, otac s. Dominike 
Ivan Biško, brat s. Ana Marije 
Matija Bešlić, majka s. Ive 
Nikola Franjić – Zelić, brat s. Terezine 
 

 

NAŠI POKOJNI
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SLAVKO ANIĆ 

(otac s. Dominike) 
 

Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer si ti sa mnom.  (Ps 23) 
 
Slavko Anić, rođen 14. veljače 1938. kao šesto i najmlađe dijete, od oca Joze i majke Mande rođ. 
Brkić. Već 1942. u ratnom vihoru ostao je bez oca, a majka mu udovica sa šestero djece. Samo Bog 
zna što su sve proživjeli u ratu i poraću. Godine 1966. za svoju životnu suputnicu uzeo je Ružu 
Zrinušić, jedinu kćer Lucinu kojoj je otac također nestao u ratu, a ona živjela s majkom. Sa 
Slavkom kao najmlađim sinom odlučila se živjeti njegova majka Manda. A i Ružina majka nije 
imala kamo nego je došla živjeti sa kćeri. Tako u kući Anića žive dvije bake i pomažu Ruži oko 
odgoja djece i drugih poslova, budući da je Slavko vrlo brzo otišao na privremeni rad u Njemačku. 
Godine 1974. Slavko je imao tešku operaciju karcinoma grla. U tom vremenu mu umire majka 
Manda, kojoj nije mogao doći na sprovod. Bilo je to nešto što nije mogao prežaliti. Kad je postao 
svjestan da mu se život bliži kraju, izrazio je želju da ga pokopaju u grob s njegovom majkom. Iz 
Njemačke se vratio 1976. godine i nastavio živjeti s obitelji. Njemu i njegovoj Ruži Bog je podario 
sedmero djece.  
 
Slavko je sa svojom obitelji živio jednostavnim kršćanskim životom, prihvaćajući u vjeri svaki križ 
i svaku radost koju bi mu život donosio. U prosincu 2011. godine bolest je ponovno uzela maha i to 
je bio znak da je vrlo izvjestan trenutak završetka ovozemaljskog putovanja ovoga čovjeka. 
Opremljen svetim sakramentima završio je svoj sedamdesetčetverogodišnji ovozemaljski život 28. 
svibnja 2012. godine. Pokopan je 29. svibnja 2012. na groblju u Gornjoj Bukovici, kamo su ga 
ispratili njegovi najbliži, uz mnoge svećenike i vjernike te veliki broj sestara naše zajednice kojoj 
pripada njegova kćer s. Dominika Anić. Potom je služena sv. Misa u župnoj crkvi sv. Franje 
Asiškoga u Bukovici. 
 
Gospodine! Naš je brat Slavko bio nesebičan u darivanju života zato te molimo da ga nagradiš 
vječnim životom, a sve koji su njegovim odlaskom ožalošćeni ohrabri vjerom u ponovni susret u 
tvom kraljevstvu. Počivao u miru Božjem! 
 

 
MATIJA BEŠLIĆ (1921. – 2012.) 

(majka s. Ive) 

 
U utorak, 24. srpnja ugasio se ovozemaljski život moje majke u 92. godini života. Okrijepljena 
sakramentima umirućih s nadom se Gospodinu uputila. Pokopana je u obiteljsku grobnicu na 
Novom rastovačkom groblju. 
 
Majka je velika i sveta. Velika je bila kad je s trinaest godina bez majke ostala s ocem i tri mlađa 
brata. Bila je velika i kad se udala za mog oca koji je također bez majke bio. Odgovorna, ponizna i 
požrtvovna bila je kad je nekoliko godina domaćinstvo u obje obitelji vodila. Velika i sveta je bila 
kad je pod svojim srcem svojoj djeci stan podarila i sretno nas na svijet sedmero donijela. Na čelo 
nam križ stavila te ruke sklapati naučila. Velika je bila jer je tijekom čitavog života tajna ljubavi i 
žrtve za obitelj bila. I strpljivo sve križeve hrabro nosila. A bilo ih je! 
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Sveta je bila i posljednjih dana kad nam je više puta ponovila „Ako budem svjesna, neću se dat u 
bolnicu, a ako ne budem, nemojte me otpremit u bolnicu. Smrti se ne bojim. Kod kuće želim 
umrijeti!“ 
 
Pripremala se opraštajući se od svih nas sedmero posljednjih mjesec dana. I na rastanku s njom srce 
nije žalosno nego ispunjeno njenom životnom veličinom. 
 
Zahvaljujem Bogu i sestrama u zajednici što sam mogla biti s njom nekoliko zadnjih dana 
ovozemaljskog života, a i u samom trenutku prijelaza u vječnost! 

S. M. Iva Bešlić 
 
 

ZAHVALE 
 
 

Povodom smrti moga brata Joze iskreno 
zahvaljujem i u svoje osobno ime i u ime Jozine 
obitelji svima koji su nam izrazili sućut bilo 
usmeno, telefonski ili SMS porukama. Posebno 
hvala svima koji su bili na sprovodu na groblju 
Miroševac u Zagrebu. Hvala fra Zoranu 
Senjaku, fra Draženku Tomiću, fra Jozi Zovki i 
fra Stojanu Zrni. Hvala sestrama moje zajednice 
iz Zagreba. Na poseban način hvala fra Iki 
Skoki koji mi je organizirao prijevoz sa GSS-
om do Posušja. Tada je, zbog snijega, bio opći 
kolaps u prometu. Samo su vozile posebne 
službe. Znam da ste mnogi molili za moga brata 
Jozu i za moju obitelj. Hvala svima od srca. A 
ti, dragi Jozo, počivaj u miru Božjemu. Zbogom 
do ponovnog susreta u vječnosti. 
 

S. M. Ines Marić 
 

(Ispričavamo se što zahvala s. Ines nije 
objavljena u prošlom broju Zvuka.) 

 
 

Drage sestre i svećenici! U ime cijele moje 
obitelji i osobno zahvaljujem svima koji ste 
došli ispratiti moga dragog brata Peru na 
posljednje ovozemaljsko počivalište. 
 
Hvala i onima koji su nam pismeno ili 
telefonski izrazili sućut i molili za njega. 
Posebna hvala s. Robertini i župnom zboru s 
Humca na svečanom pjevanju tijekom spro-
vodne svete mise. Moj brat Pero i sam je bio 
član ovoga zbora više od pedeset godina. 

Vjerujem da se pridružio nebeskom zboru 
svetih.  
 
Pokoj vječni, daruj mu Gospodine! 
 

S. M. Monika Matić 
 
 
Kako bih mogla pričati o cvijetu u pustinji 
kojeg mi oko nije vidjelo,  
o ljepoti raskošnih boja,  
o mirisu što ga na dodir pušta  
i ljepoti življenja u pustinji svijeta. 
Ali, pričam jer Ti si mi bio darovan!  
Ti si bio moj pravi dar s neba  
– cvijet u pustinji ovoga svijeta. 
Onaj nutarnji mir koji si širio,  
humor i radost pri susretu  
ostat će trajna veza koja nadvladava granicu 
smrti. 
Sva si ratišta prošao:  
slobodu, pravdu i mir si želio  
ali to ovdje, dragi brate, nisi uživao. 
Vjerujem da su sve Tvoje želje sada ispunjene u 
Bogu. 
Dragi moj Ina: bila ti laka zemlja,  
počivao u miru! 
 
Drage sestre, hvala vam za suosjećanje, blizinu, 
molitvu i izraze sućuti. U ime moje obitelji i 
moje osobno hvala svim svećenicima, sestrama i 
svima koji su došli ispratiti moga brata Ivana do 
njegova ovozemnoga počivališta u Hrašljanima. 
 

S. M. Ana Marija Biško 
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Drage sestre, svima vama koje ste mojoj obitelji 
i meni usmeno ili pismeno iskazale sućut i 
kršćansku blizinu u povodu smrti moga oca 
Slavka, iskreno zahvaljujem. Na osobit način 
sestrama i braći svećenicima koji su došli na 
sprovod i s nama podijelili ove tužne trenutke 
privremenog ovozemaljskog rastanka s 
roditeljem, u nadi i vjeri da nas čeka u domu 
Dobroga Oca. 
 

S. M. Dominika Anić 

U svoje osobno ime i u ime moje obitelji 
iskreno hvala svim sestrama, braći franjevcima, 
te svim prijateljima za blizinu, usmene i pisane 
izraze sućuti prigodom smrti moje majke 
Matije. A mojoj majci Matiji neka milosrdni 
Gospodin udijeli vječni mir u svom Kraljevstvu.  

S. M. Iva Bešlić 
 

 

 

 

 

 

 

Priznanje 
 

Najslađe radosti mladoga života 
Tebi, Gospode, dajem. 

Za najtužnije dane mojih slaboća 
ponižena se kajem. 

 
Kako li malena sva moja su blaga 

pred pravdom oka Tvoga; 
od svijeta se praznih dolazi ruku 

pred neizmjernoga Boga. 
Ja ničega nemam do dlanova praznih, 

tek sam puka sirota, 
al’ moji se dlanovi dižu k Tebi 

dar da prime života. 
 

U blještavom sjajenju Tvojega bivstva 
ljepota se lije bez mjere, 

Bože, o daj mi da ostanem sirota 
i kraljujem na puut vjere. 

Sida Košutić 
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Prilog 1. 
 

KONGREGACIJSKI LIST 
 

Godina XVI.    Lipanj 2012.     Br. 2 (42) 

 

IZ GENERALNE KUĆE 
 

Početkom ožujka vrhovna predstojnica s. Klara Šimunović i vrhovna savjetnica s. Eva 
Arevalo Coronel otputovale su u Južnu Ameriku u kanonsku vizitaciju sestrama Argentinsko-
urugvajske i Paragvajske provincije. Vrhovna savjetnica s. Ana Antolović provela je oko mjesec 
dana u Hrvatskoj i Bosni. Između ostalog, sudjelovala je na Susretu provincijskih predstojnica i 
odgajateljica triju hrvatskih provincija u Tučepima, posjetila neke zajednice te bila na duhovnim 
vježbama.  

U pratnji s. Aleše Stritar i s. Angele Dekanić iz Trsta našu je zajednicu potkraj ožujka 
posjetila s. Rafaela Glasečnik, provincijska predstojnica Mariborske provincije. Provele su s nama 
tjedan dana.  

Od ove godine 12. svibnja (godišnjica dolaska naših sestara iz Maribora u Rim, 1941.) sestre 
u Rimskoj regiji obilježavaju Danom zahvalnosti. Sestre iz generalne kuće sudjelovale su na 
euharistijskom slavlju na Farnesini, a dan kasnije, 13. svibnja, pridružile smo se sestrama na 
hodočašću u Asiz.  

Na adresu naše Generalne uprave redovito pristižu pozivnice za sudjelovanje u raznim 
događajima, slavljima, predavanjima vezanim za crkveni, redovnički i kulturni život. U granicama 
svojih mogućnosti nastojimo u njima sudjelovati.  

Dana 29. travnja sudjelovale smo zajedno s drugim redovnicama, redovnicima, svećenicima i 
pukom u slavlju Svjetskoga dana molitve za zvanja te 40. godišnjice svećeništva biskupa iz 
Frascatija mons. Raffaela Martinellija. Nakon procesije gradom, na trgu ispred katedrale u 
Frascatiju slavljena je sveta misa.  

Na Studijskom danu Instituta za duhovnost Papinskog sveučilišta Antonianum održanom 8. 
svibnja sudjelovale su s. Maryann i s. Angela. Okupilo se toga dana oko 400 sudionika iz cijele 
franjevačke obitelji. Tema je bila: Nova evangelizacija i franjevačka karizma. 

Drugo obogaćujuće iskustvo za neke od nas bio je posjet kapeli Redemptoris Mater u 
Vatikanu. Pridružile smo se studentima, kolegama s. Metke Vrabič iz Mariborske provincije koja je 
u akademskoj godini 2011/2012. slijedila program studija u Atelier di Teologia pri centru Aletti koji 
vodi slovenski isusovac p. Marko Rupnik. On je na poziv pape Ivana Pavla II. sa svojim 
suradnicima 1999. godine izradio mozaik za dekoraciju ove kapele. Riječima se ne može opisati 
ljepota i duboka teološka poruka ovoga umjetničkog rada p. Rupnika. 

S. Klara i s. Eva vratile su se u Generalnu kuću u Grottaferrati 2. lipnja. Kako je već običaj, 
sestre iz naših rimskih zajednica došle su ih sutradan pozdraviti. Istoga dana imale smo radost i čast 
primiti posjet splitsko-makarskog nadbiskupa mons. Marina Barišića u pratnji mons. Jure Bogdana, 
rektora Papinskoga hrvatskog zavoda Sv. Jeronima u Rimu. Posjeti biskupa uvijek su dobra prilika 
za bolje upoznavanje i razumijevanje načina života u lokalnoj Crkvi gdje žive i rade naše sestre. 

Svim sestrama Kongregacije srdačan pozdrav iz generalne kuće. 
 

S. M. Maryann Dosen 

PRILOZI
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IZ GENERALNE KUĆE 
 

Početkom ožujka vrhovna predstojnica s. Klara Šimunović i vrhovna savjetnica s. Eva 
Arevalo Coronel otputovale su u Južnu Ameriku u kanonsku vizitaciju sestrama Argentinsko-
urugvajske i Paragvajske provincije. Vrhovna savjetnica s. Ana Antolović provela je oko mjesec 
dana u Hrvatskoj i Bosni. Između ostalog, sudjelovala je na Susretu provincijskih predstojnica i 
odgajateljica triju hrvatskih provincija u Tučepima, posjetila neke zajednice te bila na duhovnim 
vježbama.  

U pratnji s. Aleše Stritar i s. Angele Dekanić iz Trsta našu je zajednicu potkraj ožujka 
posjetila s. Rafaela Glasečnik, provincijska predstojnica Mariborske provincije. Provele su s nama 
tjedan dana.  

Od ove godine 12. svibnja (godišnjica dolaska naših sestara iz Maribora u Rim, 1941.) sestre 
u Rimskoj regiji obilježavaju Danom zahvalnosti. Sestre iz generalne kuće sudjelovale su na 
euharistijskom slavlju na Farnesini, a dan kasnije, 13. svibnja, pridružile smo se sestrama na 
hodočašću u Asiz.  

Na adresu naše Generalne uprave redovito pristižu pozivnice za sudjelovanje u raznim 
događajima, slavljima, predavanjima vezanim za crkveni, redovnički i kulturni život. U granicama 
svojih mogućnosti nastojimo u njima sudjelovati.  

Dana 29. travnja sudjelovale smo zajedno s drugim redovnicama, redovnicima, svećenicima i 
pukom u slavlju Svjetskoga dana molitve za zvanja te 40. godišnjice svećeništva biskupa iz 
Frascatija mons. Raffaela Martinellija. Nakon procesije gradom, na trgu ispred katedrale u 
Frascatiju slavljena je sveta misa.  

Na Studijskom danu Instituta za duhovnost Papinskog sveučilišta Antonianum održanom 8. 
svibnja sudjelovale su s. Maryann i s. Angela. Okupilo se toga dana oko 400 sudionika iz cijele 
franjevačke obitelji. Tema je bila: Nova evangelizacija i franjevačka karizma. 

Drugo obogaćujuće iskustvo za neke od nas bio je posjet kapeli Redemptoris Mater u 
Vatikanu. Pridružile smo se studentima, kolegama s. Metke Vrabič iz Mariborske provincije koja je 
u akademskoj godini 2011/2012. slijedila program studija u Atelier di Teologia pri centru Aletti koji 
vodi slovenski isusovac p. Marko Rupnik. On je na poziv pape Ivana Pavla II. sa svojim 
suradnicima 1999. godine izradio mozaik za dekoraciju ove kapele. Riječima se ne može opisati 
ljepota i duboka teološka poruka ovoga umjetničkog rada p. Rupnika. 

S. Klara i s. Eva vratile su se u Generalnu kuću u Grottaferrati 2. lipnja. Kako je već običaj, 
sestre iz naših rimskih zajednica došle su ih sutradan pozdraviti. Istoga dana imale smo radost i čast 
primiti posjet splitsko-makarskog nadbiskupa mons. Marina Barišića u pratnji mons. Jure Bogdana, 
rektora Papinskoga hrvatskog zavoda Sv. Jeronima u Rimu. Posjeti biskupa uvijek su dobra prilika 
za bolje upoznavanje i razumijevanje načina života u lokalnoj Crkvi gdje žive i rade naše sestre. 

Svim sestrama Kongregacije srdačan pozdrav iz generalne kuće. 
 

S. M. Maryann Dosen 

PRILOZI

 

IZ MARIBORSKE PROVINCIJE 
 
Drage sestre, želimo vam mir i dobro. Radosne smo što možemo s vama ponovno podijeliti 

neke novosti.  
Konferencija redovničkih ustanova u Sloveniji organizirala je 14. ožujka u Cistercitskoj 

opatiji u Stični Studijski dan naslovljen: Trgovina ljudima i naš odgovor na to, na kojemu su 
sudjelovale neke naše sestre. 

Dana 14. svibnja viši poglavari i poglavarice redovničkih zajednica susreli su se s članovima 
Slovenske biskupske konferencije u Duhovnom centru sestara Uršulinki u Škofjoj Loki. Glavna 
tema o kojoj se raspravljalo bila je: Zvanja za posvećeni život. Viši poglavari i poglavarice 
razgovarali su i međusobno o njihovu doprinosu za pastoralni plan Crkve u Sloveniji koji je u 
nastanku te o novoj evangelizaciji. 

Za vrijeme zimskih praznika u veljači s. Mirjam Černigaj i s. Kristina Čerin održale su kamp 
za djecu. Misao vodilja bila je: Ljubi ti prvi, nemoj čekati da budeš ljubljen. Na sličnu temu, u 
pratnji s. Urše Marinčić, razmišljala su i Djeca Svetog Franje iz Kamnice u Duhovnom centru 
franjevaca kapucina u Kančevcima. Na početku korizme s. Urša Marinčić i fra Tomaž Hočevar, 
OFM, organizirali su duhovnu obnovu za studentice koje stanuju u Kući Svete Elizabete i studente 
koji borave kod franjevaca u Mariboru. U kući za susrete Kanji Dol pod planinom Javornik život je 
uvijek dinamičan. S. Rebeka Kenda za vrijeme školske godine organizira duhovne obnove za 
krizmanike, djecu i druge skupine mladih.  

Na proljetnom seminaru za novakinje i novake, koji organizira Slovenska redovnička 
konferencija (KORUS), sudjelovale su i naše novakinje s. Ena Alič i s. Marija Šeme. Seminar je 
održan od 15. do 20. travnja kod Marijinih sestara u Dobrovi. Raspravljalo se o raznim temama kao 
što su socijalni život u odnosu na Crkvu, redovnički i duhovni život. 

Na blagdan Marije Pomoćnice, 24. svibnja, primljene su u novicijat u Mariboru dvije 
postulantice: Martina Štemberger i Jožica Gerl. Molimo za ustrajnost ovih naših sestara.  

U subotu 3. ožujka imale smo Dan otvorenih vrata za zvanja posvećenog života. Program je 
održan u Mariboru i Ljubljani. Sudjelovalo je dosta djece i mladih. U Ljubljani su naše s. Tina 
Dajčer, juniorka, i kandidatica Sara Križnik osmislile dijalog između mladića i djevojke u koji su 
uključile mnoga pitanja koja danas postavljaju mladi u odnosu na redovnički život. S. Ivanka 
Tadina predstavila je povijest i apostolat ŠSFKK, a s. Maja Abčin redovničke zavjete i život u 
redovničkoj zajednici. 

Na susretu kućnih predstojnica i Provincijske uprave 17. ožujka u Repnju s. Ivanka Tadina 
govorila je o Teologiji tijela u nauci Ivana Pavla II. Nakon toga raspravljalo se i o drugim aktualnim 
pitanjima u Provinciji. 

Na Pedagoškom fakultetu u Ljubljani diplomirale su s. Kristina Čerin (Odsjek za socijalnu 
pedagogiju) i postulantica Klara Jarc (Odsjek za predškolski odgoj). S. Kristina branila je diplomski 
rad 16. travnja na temu: Potpora u situaciji prije odluke za abortus. Obrana Klarina diplomskog 
rada bila je 26. travnja na temu: Napravimo vlastitu bajku kao kazališnu predstavu: projekt uz 
sudjelovanje djece. 

Iz zajednice u Zemunu Gospodin je 13. svibnja pozvao k sebi s. M. Honoriju Šterbak. Kao 
medicinska sestra radila je na Dječjem odjelu Gradske bolnice u Pančevu u Srbiji. Kada je otišla u 
mirovinu, premještena je u Zemun gdje je obilazila bolesnike u kućama i pomagala na razne načine. 
Neka je Gospodin nagradi za sve dobro koje je učinila.  

Na Zabreškoj planini, gdje imamo kuću, okupile smo se 19. svibnja kako bismo slavile 
jubileje života nekoliko sestara. Za vrijeme euharistijskog slavlja, koje je slavljeno tom prilikom, 
zahvalile smo Gospodinu za život i za redovničko zvanje ovih naših sestara. 

Ujedinjene u molitvi srdačno vas pozdravljamo. 
 

S. M. Mira Rožanc 
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IZ SPLITSKE PROVINCIJE 
 

U subotu 24. ožujka, uoči svetkovine Navještenja Gospodinova, u kapeli provincijalne kuće u 
Splitu za vrijeme euharistijskoga slavlja koje je predvodio o. Jozo Milanović, benediktinac, prve 
redovničke zavjete položila je s. Dragica Karlić u ruke provincijalne predstojnice s. Leonke Bošnjak 
Čovo. Slavlje je proteklo u obiteljskom ozračju sestara i rodbine s. Dragice. Za vrijeme 
euharistijskog slavlja u nedjelju 25. ožujka s. Nada Dolić i s. Mirjana Puljiz obnovile su zavjete na 
godinu dana. 

U organizaciji Sekcije za medicinsku i socijalnu službu provincijskog Vijeća za apostolat u 
Međugorju je održana duhovna obnova i susret medicinskih sestara, njegovateljica i sestara koje 
djeluju u socijalnim službama. Na susret su bile pozvane i sestre Mostarske i Sarajevske provincije. 
Odazvalo se tridesetak sestara iz svih triju provincija. Predavanje na temu Patnja – otajstveni Božji 
govor održao je fra Miljenko Šteko, župnik u Međugorju, a potom je slijedila zajednička molitva 
križnoga puta i sv. misa te sestrinsko druženje i razmjena iskustava. 

Dana 27. ožujka u Zadru je održana Regionalna smotra projekata iz područja Nacionalnog 
programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo republike Hrvatske za 
područje predškolskog odgoja. Smotru je organizirala Agencija za odgoj i obrazovanje, a 
sudjelovale su četiri dalmatinske županije. I naš dječji vrtić Jordanovac iz Zadra sudjelovao je na 
smotri prezentacijom projekta Sijači dobrote.  

Na Vijećanju redovničkih odgajatelja i odgajateljica 24. i 25. travnja obrađena je tema Odgoj 
za emocionalnu i duhovnu zrelost. Izlaganje pod psihološkim vidom Odgoj za emocionalnu zrelost 
održala je s. Klaudija Todorić. 

U organizaciji Sekcije za katehizaciju provincijskog Vijeća za apostolat 1. svibnja upriličen je 
susret katehistica, voditeljica liturgijskoga pjevanja i sakristanki. Susret je održan u Jurlinovim 
dvorima kod Primoštena. Predavanje na temu Riječ Božja stvarateljica održala je s. Rebeka Anić. 

Uz jubileje redovničkoga života – 60. i 50. – četrnaest je sestara od 25. do 29. svibnja 
hodočastilo u Asiz i druga franjevačka mjesta. U jubilarnoj Godini Sv. Klare i obilježavanja 800. 
obljetnice dolaska Sv. Franje u Hrvatsku neizreciv je doživljaj hoditi mjestima posvećenima 
evanđeoskim načinom života Sv. Franje i Sv. Klare te osjetiti snagu milosti Božje koju je po njima 
razlio po čitavome svijetu. Poseban doživljaj jedinstva franjevačke obitelji bilo je slavlje svete mise 
na grobu Sv. Franje u zajedništvu sa skupinom sestara klarisa koje su kao predstavnice zajednica 
Klarisa iz cijele Italije u Godini Sv. Klare dobile povlasticu hodočašća u Asiz. 
 

S. M. Marija Petra Vučemilo 
 

 
IZ TRŠĆANSKE PROVINCIJE 

 
Polovinom mjeseca lipnja završena je nastava učenika produženog boravka u Gorici i u 

Trstu. Svi su učenici uspješno završili školsku godinu. U Gorici su ove godine učionice bile 
prepune. Sada se sestre izmjenjuju u odlasku na duhovne vježbe i odmor. 
Poseban događaj koji se zbio u Gradu i Akvileji od 13. do 15. travnja jest Crkveni kongres Akvileja 
2 na temu: Kristovi svjedoci u slušanju. Na njemu je sudjelovalo oko 600 sudionika iz 15 biskupija 
sjeveroistočne Italije. Nakon Papina posjeta, od prije godinu dana, stanovnici tih krajeva polaze od 
njegova trostrukog pitanja: Kako naviještati Krista Isusa, kako naviještati Evanđelje i kako 
naviještati vjeru danas? Na Kongresu je sudjelovala s. Gabrijela koja je, vrativši se oduševljena, 
podijelila sa sestrama svoje iskustvo zajedništva u Crkvi pod vodstvom jednoga pastira. Način rada 
sastojao se u poniznom slušanju i uočavanju patnje i siromaštva čovjeka današnjice. 

Od 2. do 10. lipnja u pripravi Biskupske sinode održan je u Trstu Euharistijski tjedan na 
kojem su s radošću sudjelovale i naše sestre. Tjedan je započeo euharistijskim slavljem u crkvi Sv. 
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Jakova apostola kojem je predsjedao nadbiskup Gianpaolo Crepaldi. Za vrijeme slavlja za đakona 
je, na veliku radost slovenskih vjernika, zaređen Klemen Zalar. Na ređenje su mu iz Slovenije došli 
otac, rođaci i župljani Dovja ispod Triglava. Slavlje Euharistijskog tjedna završeno je dvama bitnim 
događajima. U subotu 9. lipnja za svećenika je zaređen don Danijel Del Gaudio, a u nedjelju 10. 
lipnja bila je tijelovska procesija ulicama grada.   

Biskupska sinoda za koju se pripremamo već drugu godinu poklapa se s Godinom vjere koju 
je proglasio Sveti Otac. Tema Sinode bit će: Obnova kvalitete naše vjere. Naš biskup naglašava da 
Sinoda vjere mora dati prvenstvo Bogu. Pitamo se pritom kako se naša Crkva ponaša u odnosu na 
naviještenu, slavljenu i življenu vjeru. 

Na dan 15. lipnja u samostanu Svete Obitelji u Gorici slavljen je 100. rođendan gospođe 
Ottavie Moretti koja je kod nas smještena. U zahvalnom misnom slavlju sudjelovali su aktivno i s 
oduševljenjem mnogi rođaci i poznanici pristigli izbliza i izdaleka, jedan nećak čak s Tajlanda. 
Poslije mise bio je domjenak, a slavljenica je doslovno bila prekrivena cvijećem. Zadržali smo se do 
večeri u prijateljskom druženju. 

Možda se poneke od nas za vrijeme godišnjih odmora i susretnemo. Bit će to prilika za 
razmjenu iskustva koje smo doživjele proteklih mjeseci. U međuvremenu iskreno želimo svima 
lijep odmor od svih napora radne godine i da se obnovite novom snagom na Izvoru žive vode.  
 

S. M. Gabrijela Koncilja 
 
 

IZ LEMONTSKE PROVINCIJE 
 

Stiglo je ljeto u svoj svojoj ljepoti i toplini. Naš brežuljak je sav u zelenilu. Radni tempo 
postao je sada malo sporiji te možemo uzeti vrijeme za obnovu, odmor i boravak na otvorenom. 

Dana 9. ožujka pridruženi članovi naše Provincije sudjelovali su s nama u tradicionalnoj 
molitvi križnoga puta koji smo pripremili uključujući na poseban način riječi i spise Svete Klare. 

Manja skupina sestara sudjelovala je 31. ožujka na predstavljanju knjige s. Ingrid Peterson, 
OSF, poznate franjevačke spisateljice: Klara, sveti plamen. Taj događaj odvio se kod Sestara 
franjevki Srca Isusova u Frankfortu, IL, a okupio je mnoge članove muških i ženskih redovničkih 
zajednica i njihove pridružene članove.  

S. Barbara Markovich, odgovorna za početni odgoj, organizirala je 17. ožujka u provicijalnom 
središtu u Lemontu duhovnu obnovu za članove s privremenim zavjetima raznih ženskih i muških 
redovničkih zajednica. Predavanje koje je održala bilo je na temu: Integracija naše molitve i 
svakodnevnog života. 

Dana 16. travnja radosno smo dočekale našu s. Gabrijelu Tomas iz Bosansko-hrvatske 
provincije. Ona pomaže bolesnim sestrama u Domu Sv. Josipa. Njezina radost i želja za pripomoć 
te napori u učenju engleskoga jezika svima su očiti.  

Srednja škola Mount Assisi Academy organizirala je 19. travnja Svečanu večer na kojoj se 
prikupljaju novčana sredstva za stipendije i posebne projekte škole. Te večeri je s. Edwardine 
Udovich posthumno dodijeljeno priznanje Nagrada za životno djelo 2012. S. Edwardine poučavala 
je engleski jezik i niz godina bila odgovorna za disciplinu učenica u školi. Nagradu uime s. 
Edwardine primila je s. Paola Nasenbeny.  

Naši pridruženi članovi su od 21. do 22. travnja imali duhovnu obnovu u provincijalnom 
središtu koja je završila obnovom godišnjih obećanja. Četiri nove članice srdačno su primljene u 
ovu skupinu koja postaje sve brojnija. 

Naš samostan Mount Assisi otvorio je 29. travnja svoja vrata djevojkama koje se zanimaju za 
redovnički život. Iako je broj posjetiteljica bio mali, tri djevojke bile su jako zainteresirane. To je 
velik znak nade za nas. Molimo vas, molite za njih da razluče koji je sljedeći korak najbolji za njih. 
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Naša škola Mount Assisi Academy imala je 8. svibnja inspekciju Nacionalne udruge za 
akreditaciju viših škola u SAD-u. Administrativno i nastavničko osoblje mjesecima se pripremalo 
za ovaj događaj. Još jednom naša je škola dobila priznanje i potvrdila svoj ugled u odgojnim 
naporima.  

Škola Mount Assisi Academy oprostila se 20. svibnja od 67 maturantica. U svojoj 61-
godišnjoj povijesti odgojila je, formirala i pripremila oko 6.000 djevojaka za budućnost.  

Dvije sestre karmelićanke iz Indije, s. Christina i s. Christy, medicinske sestre, primljene su 
28. svibnja u našu provincijalnu kuću. Zajedno sa s. Gabrijelom i ostalim osobljem brinut će se za 
naše bolesne sestre u Domu Sv. Josipa. Sretne smo da imamo ove sestre koje žive i rade s nama i 
među nama. Neka Gospodin blagoslovi njih i njihove provincije za darežljivost. 

Naši pridruženi članovi pripremili su 2. lipnja u dvorani Sinsky piknik za sve sestre. Ovaj 
godišnji susret svi su veoma pozitivno ocijenili. Zahvalne smo pridruženim članovima za njihovo 
vrijeme, sredstva i napore kako bi taj dan učinili posebnim za nas. 

Jubileji redovničkoga života naših četiriju sestara slavljeni su u nedjelju 24. lipnja. S. Daniel 
Kaizar 70. godina, s. Georgine Hroma i s. Catherine Jaksa 60. i s. Patricia Kolenda 50. godina 
redovničkoga života. Euharistijsko slavlje predvodio je Richard Hart, OFMcap. Poslije mise slavlje 
je nastavljeno u Slovenskom kulturnom centru u Lemontu s prigodnim ručkom.  

Mirno ljeto i puno odmora svima.  
 

S. M. Sandra Zorko 
 
 

IZ MOSTARSKE PROVINCIJE 
 

U našoj su Provinciji od posljednjeg javljanja u Kongregacijskom listu posebno dragocjena 
sljedeća događanja: 

Provincijalna predstojnica s. Franka Bagarić u svibnju je pohodila sestre koje djeluju u 
Americi, Njemačkoj i Švicarskoj. 

Već smo vas elektroničkom poštom izvještavali o tijeku oporavka i izvjesnom poboljšanju 
zdravstvenoga stanja s. Valerijane Kraljević i s. Kate Čelan, koje su stradale u prometnoj nesreći. I 
mnoge druge naše sestre strpljivo se nose s bolestima različitog intenziteta. Molimo za snagu svim 
sestrama koje je Gospodin pridružio svome križu i pratimo ih. 

Nekoliko naših sestara svjedočilo je ljepotu svoga poziva predvodeći skupine mladih na 
Susretu katoličke mladeži 5. i 6. svibnja u Sisku.  

Protekli su mjeseci obilježeni i održavanjem duhovnih vježba pod motom Vi ste svjetlo 
svijeta. U vrednovanju osobnog odnosa s Bogom i jednih s drugima sudionice duhovnih vježba još 
su jednom ohrabrene na spremnost da se u svom pozivu i proročkom poslanju odlučuju za ono što 
je teže. Da ostanu vjerne mudrosti svjetla koje svijetli i stvara ugodnu toplinu jer se ne plaši vlastita 
izgaranja.  

Dani otvorenih vrata u našim samostanima u Međugorju i Bijelome Polju okupili su mnoštvo 
mladih, među kojima i nekoliko djevojaka koje se zanimaju za našu Zajednicu sa željom da nam se 
pridruže. To u nama budi nadu koja obećava novi život i budućnost.  

I završna duhovna obnova u Bijelome Polju (19. svibnja), zajednička za cijelu Provinciju, bila 
je prigoda za jačanje naše nade i zajedništva, prigoda da plamen vlastitoga srca pročistimo i 
ugrijemo na Božjem nesagorivom plamenu ljubavi i milosrđa. Naše je zajedništvo toga dana bilo u 
znaku zahvale. Upravo se navršilo 20 godina od ratne 1992, kada je zadnja skupina sestara pod 
kišom granata morala napustiti samostan. Dvadeseta obljetnica našega egzodusa, obilježena 
spomenom na slobodu koju nam je Bog darovao, produbila je spoznaju o potrebi zahvalnosti za sve 
događaje milosti u osobnoj i zajedničkoj svakodnevici. Sudjelovalo je više od stotinu sestara, što je 
vrlo dobar odaziv. 
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Idemo ususret proslavi Osamdesete obljetnice utemeljenja Provincije (26. kolovoza 1932 – 
26. kolovoza 2012). Proslavu ovoga značajnog jubileja upriličit ćemo, ako Bog da, u povijesnom 
prostoru samostana u Mostaru, u kući iz koje je prije više od stoljeća počela izrastati naša 
Provincija. Sukladno odluci Provincijskoga kapitula, slavljenog u siječnju 2011, i Provincijalat će 
se za svoj osamdeseti rođendan vratiti kući. Građevinska prilagodba prostorija za sjedište 
Provincijalata privodi se kraju.  

Jedanaest naših sestara sudjelovat će od 7. do 28. srpnja na duhovnoj pripravi za slavlje svojih 
redovničkih obljetnica. Dijelu programa predviđenom za zlatne i srebrne jubilarke priključit će se i 
tri sestre koje obilježavaju desetu obljetnicu doživotnih zavjeta. Želimo im otvorenost za govor 
Duha po kojemu će obnoviti svoju vjernost Gospodinu. 

Završavajući ovu školsku godinu, zahvalne smo za mogućnost sudjelovanja u naviještanju 
Evanđelja po radu, molitvi, nošenju križa i svakodnevnom rastu u odnosu prema Bogu i jednih 
prema drugima. Svima želimo dane zasluženog odmora. Neka nam posluže za učvršćivanje u vjeri i 
daju novi polet našemu poslanju u Crkvi i svijetu. 

 
S. M. Zdenka Kozina 

 
 

IZ ARGENTINSKO-URUGVAJSKE PROVINCIJE 
 

Svim sestrama sestrinski pozdravi iz Provincije Svetoga Josipa. Zahvaljujemo svakoj od vas 
što ste bile s nama u posebnom događaju koji smo živjele kao Provincija: kanonska vizitacija 
vrhovne predstojnice s. Klare Šimunović i vrhovne savjetnice s. Eve Arevalo od 2. ožujka do 17. 
travnja. 

Za vrijeme vizitacije iskusile smo ono što kaže prorok Izaija: Kako su ljupke po gorama noge 
glasonoše radosti koji oglašava mir, nosi sreću, i spasenje naviješta, govoreći Sionu:“Bog tvoj 
kraljuje“ (Iz 52, 7). Ove riječi proroka Izaije ispunile su nas dubokom unutarnjom radošću i 
otvorile srca za prihvat naše sestre Klare. Njezin boravak bio je praćen intenzivnom molitvom 
svake od nas. Došla nas je ohrabriti kako bismo se mogle suočiti sa zahtjevima i odgovoriti na 
izazove naše Provincije i našega vremena. 

Najprije je posjetila novicijatsku zajednicu gdje smo je dočekale ovim riječima: „Nama u 
Provinciji Svetog Josipa velika je čast i odgovornost primiti Vas u Vašem prvom kanonskom 
pohodu. Danas kada stupate prvi put na tlo Južne Amerike, na prostrani kontinent ljepote i 
različitosti, primamo Vas i s. Evu sa zahvalnošću.“ Jezik nije bio zapreka u našoj komunikaciji. 
Možda nam je promaknuo poneki izričaj, međutim ono bitno, bilo u osobnim susretima bilo na 
dvama održanim plenumima, jedan u San Lorenzu a drugi u Formosi, bilo je razumljivo i 
prihvaćeno zahvalna srca. Mnogo je doživljaja koje smo podijelile tijekom ovoga razdoblja. 
Zahvaljujemo s. Klari i s. Evi za sestrinske geste kojima su nas potaknule da s velikom nadom 
nastavimo graditi kraljevstvo Božje. 

Dana 2. srpnja prisjetiti ćemo se 82. godišnjice dolaska prvih pet sestara misionarki, 
nositeljica svjetla evangelizacije na našem kontinentu. Od njih su druge sestre primile plamen vjere 
koji nastavlja gorjeti i rasvjetljavati cijelu kuću. 

Uz radosne događaje posjetila nas je i sestrica smrt, kako je naziva Sv. Franjo Asiški. 
S. M. Benjamina Cardozo umrla je 18. svibnja. Slavimo i zahvaljujemo Gospodinu za dar 

života ove sestre našoj Provinciju. Odlikovala ju je dobrota i ljubav prema sestrama. Uvijek je 
nastojala živjeti u Božjoj blizini i davala mu hvalu. Gospodin joj je dao milost da je u svakom 
trenutku prepoznavala sestre i oslovljavala ih imenom i prezimenom usprkos njezinoj bolesti koja 
joj je posljednjih godina otežavala govor. 



MOSTAR, XLII., broj 2. (153.) - kolovoz 2012.    ZVUCI70

 

S. M. Camila Lovera umrla je 22. lipnja nakon iscrpljujuće borbe s dijabetesom i tlakom. Za 
života radila je i brinula se o bolesnicima, a kasnije, dok joj je zdravlje dopuštalo, posvećivala se 
bolesnim i starijim sestrama. 

Obje sestre bile su članice zajednice u provincijalnoj kući. Zahvaljujemo za njihovo 
franjevačko svjedočanstvo i molimo ih da uvijek zagovaraju kod Boga svoju ljubljenu Provinciju. 

Zahvaljujemo Gospodinu za njegov spasonosni prolaz u našem životu i u našoj Provinciji. On 
koji je Svjetlo i Istina neka nas ohrabri da hodimo u nadi. 
 

S. M. Ruth Mendoza 
 
 

IZ BOSANSKO-HRVATSKE PROVINCIJE 
 

Svima vama, drage sestre, želimo mir i dobro! 
Mnoga provincijska događanja u ovoj godini u znaku su obilježavanja 70. obljetnice 

osnivanja i života Provincije. Tom prigodom naša provincijska predstojnica uputila je pismo svim 
sestrama Provincije u kojem je kazala da je put Zajednice kroz ovih 70 godina zasijan znakovima 
Božje providnosti. Naša je Provincija izrasla u nesigurnosti, na poniznosti i siromaštvu, u trajnom 
oslanjanju na Boga koji nam je proviđao pomoć po tolikim dobrim ljudima. Sestre su se za 
obilježavanje i proslavu pripremale devetnicom, a upriličeni su i razni susreti s mladima. Na sâm 
Dan Provincije, 29. travnja, euharistijsko slavlje u provincijalnoj kući predslavio je provincijal 
Bosne Srebrene fra Lovro Gavran s definitorom fra Mirkom Majdandžićem. Sestre su, kako na 
Bjelavama tako i u cijeloj Provinciji, zahvaljivale Bogu za prijeđeni put kroz proteklih sedam 
desetljeća. 

Na Uskrsni utorak, 10. travnja, u samostanu Sv. Josipa u Tučepima održan je 34. 
međuprovincijski susret provincijskih predstojnica i odgajateljica triju provincija hrvatskoga 
govornog područja: Splitske, Mostarske i Bosansko-hrvatske. Susretu su nazočile provincijske 
predstojnice s. Leonka Bošnjak Čovo i s. Ivanka Mihaljević, zamjenica provincijske predstojnice 
Provincije Sv. Obitelji s. Zdenka Kozina te sestre odgajateljice: s. Ljubica Stjepanović, s. Ivka 
Lučić, s. Marija Mihaljević, s. Karolina Bašić, s. Milka Čotić i s. Petra Bagarić. Uime Vrhovne 
uprave na susretu je sudjelovala vrhovna savjetnica s. Ana Antolović. 

Uz 800. obljetnicu poziva Sv. Klare Asiške i početaka Drugoga franjevačkog reda te o 70. 
obljetnici osnutka naše Provincije održan je 14. travnja kviz za učenike osnovne škole na temu Sv. 
Klara Asiška - učiteljica života. Finalno natjecanje bilo je u prostorijama Župe Sv. Ante 
Padovanskog u Bugojnu. Sudjelovalo je 19 ekipa, a pripremale su ih naše sestre iz različitih krajeva 
Bosne. Prve tri ekipe nagrađene su vikend-odmorom u našoj kući u Tučepima. 

Sestre su uoči nedjelje Dobrog Pastira, 28. travnja, organizirale jednodnevni susret mladih u 
Livnu na temu Sv. Klara – biljčica Sv. Franje. Tom prigodom s. Kata Karadža održala je 
predavanje na temu Franjo i Klara – prijatelji čovjeka, svijeta i Boga, a najmlađe članice Zajednice 
sa svojim odgajateljicama uprizorile su u dvorani Narodnog sveučilišta u Livnu scenski prikaz 
života Sv. Klare Asiške: Klara – svjetlo od Boga. 

U Sisku je 5. svibnja održan Susret hrvatske katoličke mladeži pod geslom U svjetlosti 
hodimo, a u nedjelju 6. svibnja mladi su sudjelovali u misnim slavljima u župama Sisačke biskupije. 
Naša zajednica sestara u Kloštru Ivaniću ugostila je brojne mlade koji su došli ovom prigodom, a 
sudjelovao je i veći broj naših sestara. 

Svim sestrama u Družbi želimo ugodne dane odmora i lijepo ljeto! 
Vaše sestre iz Sarajeva 

 
S. M. Kata Karadža 
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IZ AUSTRIJSKE PROVINCIJE 

 
Mir i dobro svim sestrama! Ovdje u Koruškoj imamo u posljednje vrijeme veoma raznolik i 

dinamičan život. 
U travnju smo sudjelovale na komemoraciji 70. godišnjice progona Slovenaca u Koruškoj. 

Naime 1942. nacisti su protjerali oko 300 slovenskih obitelji iz njihovih kuća i odveli ih u 
koncentracijske logore. Među njima bila je i obitelj s. Regine Tolmaier, koja je tada imalo samo 
jednu godinu. Za sve nas je blagotvoran učinak imala biskupova isprika što je Crkva u tom vremenu 
premalo učinila za prognanike. 

U našoj Višoj gospodarskoj školi u St. Peteru mladi su pokazali svoje aktivnosti i kretaivnost 
u završnoj prezentaciji Impulz 12. Za ovu manifestaciju sami su napisali tekst, osmislili 
scenografiju, pjesme i dijalog stavljajući tako na vidjelo život adolescenata i ono s čim se susreću. 
Za nas odrasle bio je to izazov za razmišljanje. 

Koncert duhovnih pjesama Šmarnice u čast Gospi u svetištu Gospa Sveta, iz godine u godinu 
za nas predstavlja jedno lijepo iskustvo. Prilika je to i za susret sa slovenskim vjernicima među 
kojima budu mnoge naše bivše učenice. 

Radosno smo se odazvale i pozivu mons. Zubringena, apostolskog nuncija u Austriji, za 
susret svih redovnica i redovnika Koruške. 

Redovničke zajednice, među kojima i naša Provincija, dodjeljuju svake godine Slomšekovu 
nagradu mladima, pojedincima i raznim skupinama koje su se istaknule u  aktivnostima u župi, na 
religioznom i kulturnom planu. Ove godine nagrada je dodijeljena skupini pjevača Angels iz mjesta 
Bilčovs. 

Pozdrav svima! 
 

S. Ambrozija Potočnik  
 
 

IZ RIMSKE REGIJE 
 

Sestre Rimske regije proslavile su 12. i 13. svibnja 71. obljetnicu dolaska prvih sestara u Rim 
te su napravile reviziju života u Regiji. Njihov dolazak bio je ustvari bijeg pred ratnim zbivanjima 
na Balkanu i drugdje. Uskoro su se uključile u aktivno tkivo lokalne Crkve prolazeći kroz velike 
poteškoće i žrtve. To je naime još jedan od dokaza kako se dobrotom može pobijediti zlo. Poteškoće 
podnesene u strpljivosti postale su prilika za činjenje dobra tako da se dobro sačuva u srcima te 
donosi ljubav onima koje je Gospodin stavio na naš put. Tako se dogodilo našim sestrama koje su, 
pouzdajući se u Boga, djelovale uime njegove ljubavi na onim mjestima kamo ih je vodio. Sjetile 
smo se sestara zahvaljujući im u mislima i molitvama za svjedočanstvo darovane vjere i ljubavi. 
Dvodnevna svečanost bila je prožeta zahvalnom molitvom Gospodinu za ono što je učinio po nama 
te velikom željom da u nama uvijek iznova oživljava radost pripadnosti Njemu i čvrstu nadu da će 
On poduprijeti djelo koje smo započele u Njegovo ime. 

Cjelovit pregled našega osobnog i zajedničkog života učinile smo 12. svibnja. Susret je, uz 
sudjelovanje skoro svih sestara Regije, animirao don Stjepan Bolkovac na temu: Lice tvoje 
Gospodine ja tražim (Ps 27). Poticaj smo kao u ogledalu imale u liku Svete Klare Asiške. Neki 
vidovi tema kojima smo se toga dana bavile bile su: ponovno krenuti od Krista, hrabrost suočavanja 
s novim izazovima, ponovno otkriti ljepotu i vrijednost posvećenog života, trajna formacija i 
animiranje zvanja. 

U nedjelju 13. svibnja hodočastile smo u Asiz. Pratio nas je don Stjepan Bolkovac. Najprije 
smo u Svetom Damjanu slavile sv. misu, na kojoj je don Stjepan u propovjedi naglasio neke važne 
točke kao što su: potreba slušanja Božje riječi, ustrajne molitve i kontemplacije, uporno traženje 
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Božjega lica, nadasve u kušnji. Hodočašće smo nastavile posjetom crkve Svete Klare i bazilike 
Svetoga Franje, u kojima se svaka sestra zadržala u osobnoj molitvi. Nakon toga uputile smo se u 
Rivotorto, naselje u podnožju Asiza, gdje se okupila prva Franjina zajednica. Franjo to svjedoči u 
svojim spisima govoreći kako su u jednoj nadstrešnici dijelili prostor s magarcima. Poslije 
okrepljujućeg ručka, u skladu s duhovnim radostima koje smo doživjele, otišle smo u Svetu Mariju 
Anđeosku. U toj crkvi završilo je naše hodočašće franjevačkim mjestima koje ćemo zasigurno dugo 
pamtiti i čiji će plodovi živjeti u duši svake od nas zauvijek. 

 
S. M. Stella Okadar 


