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U Požegi je 22. rujna pod predsje-
danjem biskupa Antuna Škvor-
čevića o 21. obljetnici uspostave 

Požeške biskupije održan Biskupijski 
dan na koji su se okupili dijecezanski 
i redovnički svećenici, đakoni, sestre 
redovnice, vjeroučiteljice i vjerouči-
telji, odgojiteljice u vjeri, bogoslovi i 
svećenički aspiranti, članovi župnih 
pastoralnih i ekonomskih vijeća, lek-
tori, izvanredni djelitelji svete pričesti, 
članovi crkvenih udruga i pokreta, 
molitvenih zajednica te djelatnici ka-
toličkih škola Požeške biskupije. Pro-
gram je započeo radom sudionika po-
dijeljenih u četiri skupine.

Spomen na 21. obljetnicu Biskupije
Sudionici prve skupine (svećenici, 
redovnici, đakoni, sestre redovnice, 
bogoslovi i sjemeništarci, vjeroučitelji 
i odgojiteljice u vjeri) okupili su se u 
velikoj Dvorani sv. Terezije Avilske. 
Biskup Antun otvorio je Biskupijski 
dan prigodnim govorom u kojem 
je rekao da je nadnevak uspostave 
Požeške biskupije i ređenja njezina 
prvog biskupa vrijedan spomena jer 
smo otada započeli ostvarivati svoju 
pripadnost Isusovoj Crkvi u svojoj Po-
žeškoj biskupiji. 

„Prošle  godine spomenuli smo se 
20. obljetnice naše Biskupije Trećim 
biskupijskim euharistijskim kongre-
som kojim smo se podsjetili da smo mi 
zajedništvo koje izgrađuje Isus Krist 
snagom svoga Duha i da ono ima svoj 
vrhunac i ishodište u presvetoj euha-
ristiji. Sve drugo što nastojimo činiti 
kao pripadnici Crkve u svojoj Bisku-

piji ugrađeno je u to Isusovo djelo 
po kojem postajemo živi organizam, 
njegovo Tijelo. Danas želimo zahvaliti 
Gospodinu što nas voli te nas po eu-
haristijskom otajstvu ispunja svojom 
ljubavlju, čisti od naših slabosti i zlo-
ća, daruje dostojanstvo Božjih sinova 
i kćeri. Dok nas vijesti s različitih stra-
na svijeta podsjećaju da Crkvu tvore 
slabi i grješni ljudi, želimo se danas 
obnoviti u svijesti kako je s nama na 
putu Onaj koji je pobijedio grijeh i 
smrt te je po njemu Crkva sveta. Valja 
nam sa svom poniznošću moliti Gos-
podina da nam daruje čistoću uma i 
srca, da mislimo i djelujemo u skladu 
s njegovom svetošću, budemo istinski 

znak i oruđe spasenja koje On izvodi 
u nama i u svijetu. 

Poziv na molitvu
Draga mi je prigoda zahvaliti svima 
vama koji dobrohotno, strpljivo i ustraj-
no nastojite izgrađivati se i utvrđivati 
se u zajedništvu Crkve slušanjem Bož-
je riječi, slavljenjem svetih otajstava, 
molitvom i dobrim djelima prema si-
romašnima, starima, osamljenima te 
tako biti Kristovi povjerenici usred svi-
jeta koji gubi osjećaj za Božje dimenzije 
stvarnosti i istinsku vrijednost čovjeka, 
braka i obitelji. Osjećamo nemoć pred 
iseljavanjem brojnih, napose mladih 
ljudi, iz naše domovine. Znamo dobro 

Biskupijski dan u Požegi

Prošle godine spomenuli smo se 20. obljetnice naše Biskupije 
Trećim biskupijskim euharistijskim kongresom kojim smo 
se podsjetili da smo mi zajedništvo koje izgrađuje Isus Krist 
snagom svoga Duha i da ono ima svoj vrhunac i ishodište u 
presvetoj euharistiji.
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da, upirući prste u tu pojavu i prebacu-
jući odgovornost na druge, ne poprav-
ljamo to stanje nego ga na svoj način 
pogoršavamo. Pozivam vas stoga na 
molitvu za Božje svjetlo u duši svakog 
čovjeka, i onih na vlasti, kako u donoše-
nju životnih odluka ne bi bili zarobljeni 
sebičnim mislima i opredjeljenjima.  S 
posebnim bratskim osjećajima zahva-
ljujem vama, braćo svećenici i vjerouči-
telji, što ništa u Crkvi ne obezvrjeđujete, 
nikoga ne podcjenjujete, ne trošite vri-
jeme i snagu na zle razgovore, a još ma-
nje na ogovore i klevete, nego sa svom 
dobrohotnošću i u najtežim životnim 
prilikama tragate za onim što je Božje 
te u slobodi srca iskreno surađujete me-
đusobno i s biskupom u evanđeoskom 
služenju čovjeku kojemu je i na ovim 
našim prostorima potreban Bog, njego-
vo svjetlo i snaga. U tom raspoloženju 
svima vam upućujem bratsku dobro-
došlicu želeći vam radostan boravak u 
Požegi i otvoreno srce, spremno primiti 
dar Božji. Napose pozdravljam prof. 
dr. Vlatka Dugalića i zahvaljujem što 
će nam svojim izlaganjem - u dosluhu 
s papom Franjom - osvijetliti pitanje ‘Je-
smo li Crkva izlaska?’ k onima kojima je 
ona potrebna i koji je čekaju. Neka Bog 
blagoslovi naš rad i zajedništvo!“

Jesmo li Crkva izlaska?
Potom je prof. dr. Vlatko Dugalić s 
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
u Đakovu održao izlaganje na temu 
„Jesmo li Crkva izlaska?“. U uvodnom 
dijelu izlaganja dao je kratki povije-
sni prikaz djelovanja Crkve u društvu 
i naglasio da je više od tisuću godina, 
od vremena cara Konstantina, koji je 
kršćanstvu dao slobodu javnog djelo-
vanja, do Francuske revolucije koncem 
18. st., odnosno do svršetka feudalizma 
sredinom 19. st., Crkva imala na raspo-
laganju učinkovite mehanizme kojima 
je vršila utjecaj na društvo i kršćanski 
ga oblikovala, ali da posljednje stolje-
će i pol Crkva živi u društvu koje više 
nije kršćansko, nego sekularno. Potom 
je u drugom dijelu izlaganja prikazao 
kako funkcionira suvremeno civilno 
društvo te se kritički osvrnuo na nea-
dekvatno djelovanje Crkve u njemu, 
potkrijepivši svoja kritička promišlja-
nja sociološkim istraživanjima prema 
kojima Crkva svojim djelovanjem obu-
hvaća od 10 do 15 % ljudi, od čega ih je 
tek 1 % aktivnih vjernika. U završnom 
dijelu zauzeo se za neka konkretna rje-
šenja - da Crkva u suvremenom svijetu 
bude Crkva izlaska i pokuša doprijeti 
do velike većine ljudi koja ostaje izvan 

njezina djelokruga. Ustvrdio je da bez 
provođenja u život socijalnog nauka 
Crkve, temeljnim sredstvom kojim Cr-
kva može evangelizirati civilno druš-
tvo, nema Crkve izlaska. Socijalni nauk 
Crkve treba se oživotvoriti u župnim 
zajednicama koje ne smiju ostati zatvo-
rene u same sebe, nego se trebaju otvo-
riti prema svim čimbenicima društva u 
kojem se nalaze. Prof. Dugalić je nagla-
sio da nije poslanje svećenika baviti se 
politikom u užem smislu, a još manje 
nekim biznisom, nego odgajati vjerni-
ke laike za društveni angažman, to jest 
da se nadahnuti evanđeljem aktivno 
zauzimaju za socijalnu pravednost i 
ljudsko dostojanstvo. Svećenicima i 
vjeroučiteljima je poručio da, ako žele 
izvršiti svoje poslanje, trebaju snažnije 
i zauzetije poraditi na ljepoti kršćanske 
liturgije, na dobroj pripremi nedjeljne 
euharistije, osobito homilije i vjerona-
učne nastave te na buđenju i jačanju 
svijesti o važnosti društvenog anga-
žmana vjernika laika.

Rad po skupinama
Sudionici druge skupine (članovi žu-
pnih pastoralnih vijeća, lektori, izvan-
redni djelitelji svete pričesti te članovi 
molitvenih zajednica) okupili su se 

u franjevačkoj crkvi Duha Svetoga. 
Njima su prigodnu riječ  uputili prof. 
Ana Matković, voditeljica Centra Po-
žeške biskupije „Pro vita et familia“,  
stalni đakon Zdravko Ticl, povjerenik 
za lektore i izvanredne služitelje svete 
pričesti te Ivan Popić, ravnatelj bisku-
pijskog Caritasa. 

Članovi župnih ekonomskih vije-
ća tvorili su treću skupinu koja je svoj 
program imala u crkvi sv. Lovre. Nji-
ma su Robert Mokri, ekonom Požeš-
ke biskupije, i Milan Vidaković, član 
Biskupijskoga ekonomskog vijeća, 
govorili o upravljanju crkvenim vre-
menitim dobrima i ulozi koju župna 
ekonomska vijeća pri tome imaju. 

U četvrtoj skupini bili su djelatnici 
katoličkih škola Požeške biskupije te 
članovi katoličkih udruga i pokreta. 
Oni su okupili u maloj Dvorani sv. 
Terezije Avilske. O mjestu katoličkih 
škola u odgojno-obrazovnom  sustavu 
Republike Hrvatske progovorila im je 
prof. dr. Jasminka Buljan Culej.

Nakon rada po skupinama i krat-
kog odmora uslijedio je u Katedrali 
program za sve sudionike na kojem su 
izneseni zaključci rada po skupinama.

Središnja točka Biskupijskog dana 
bilo je zahvalno euharistijsko slavlje 

Na nama je pitati se kakvi smo 
Božji suradnici, kako sijemo, 
kako zalijevamo i okapamo, 

kakvo smo mi osobno tlo 
Božjoj riječi, može li ona na 

njemu uhvatiti korijena, rasti 
i donijeti stostruki plod – 

poručio je biskup
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koje je predvodio biskup Antun. U 
homiliji je na temelju svetih čitanja 
progovorio o navjestiteljskoj službi u 
Crkvi: „Svi bismo htjeli rasti, biti ve-
liki, želimo uskrsnuti na nekoj višoj 
razini postojanja. Mnogi se trude oko 
toga na različite načine, nastojeći što 
više značiti na društvenoj ljestvici. 
Sv. Pavao u današnjem prvom čitanju 
naziva ‘bezumnikom’ onoga koji bi 
htio rasti, a ne želi sijati i umirati te 
podsjeća: ‘Što siješ, ne oživljuje ako ne 
umre’, da bi zaključio kako se ‘sije u 
raspadljivosti, uskrisuje u neraspad-
ljivosti’ (1 Kor 15,36.43). Najveći rast 
događa se ondje gdje u ljubavi umire 
raspadljivost koja rađa neraspad-
ljivost. To je Isusov križ na kojem je 
umrla naša smrtnost i u čovjeku po-
bijedila Božja besmrtnost“, istaknuo 
je biskup.

Božja Riječ i tlo
Dodao je da je dragocjena Isusova pris-
podoba o sijaču koja ponajprije tvrdi 
da je Bog u Isusu Kristu ušao u našu 
povijest da bi u čovjeka zasijao sjeme 
svoje Riječi. Sva drama posijanog zrna, 
odnosno Riječi Božje u Isusovoj pris-
podobi povezana je s pitanjem kakvo 
je tlo u koje je ono palo. Tlo je ljudsko 
srce koje može biti kameno, trnovito, 
ugušeno brigama svijeta, bogatstvom i 
nasladama života i ne donese nikakva 
roda: „Dobra zemlja su po Isusu oni lju-
di ‘koji u plemenitu i dobru srcu slušaju 
Riječ, zadrže je i donesu rod u ustraj-
nosti’ (Lk 8,15). Kojeg li izazova da se 
upravo danas, na Biskupijskom danu, o 
21. obljetnici uspostave naše Biskupije, 
zapitamo kako stoji sa sijanjem i umi-
ranjem u našem osobnom životu jer se 
po sjetvi prosuđuje kakva će biti žetva, 
dokle ćemo konačno izrasti. Svećenici, 
đakoni i vjeroučitelji u dvostrukoj su 
ulozi s obzirom na Božju Riječ. S jedne 
strane, oni su tlo u koje Isus želi zasijati 
svoje sjeme iz kojeg se rađa život vječni, 
a s druge strane oni su u njegovo ime 

sijači Božje Riječi kojoj samo on daje 
snagu da raste“, objasnio je. 

Dobrotvori hrvatskog društva
Biskup je poručio da se valja odreći 
svega onoga što nas čini neplodnim 
tlom. Naime, uvijek postoji opasnost 
da oni, kojima je povjerena navjesti-
teljska služba, pretvore Božju Riječ u 
površni komentar svjetskih zbivanja i 
ilustraciju ljudske nemoći, a ona treba 
biti u nama kvasac, svjetlo, sol zemlje. 

– Molimo da svi mi poslanici po-
žeške mjesne Crkve budemo ponizni 
služitelji Božje Riječi, uvijek svjesni 
da nismo moćni dati sjemenu životnu 
snagu rasta, nego da to uvijek ostaje 
Božje djelo. Na nama je pitati se kakvi 
smo Božji suradnici, kako sijemo, kako 
zalijevamo i okapamo, kakvo smo mi 
osobno tlo Božjoj riječi, može li ona na 
njemu uhvatiti korijena, rasti i donijeti 
stostruki plod - poručio je biskup.

Dodao je da su ljudi vjere, pripad-
nici Isusove Crkve, svećenici budna 

duha i suradnici dara Božjega, veliki 
dobrotvori hrvatskog čovjeka i druš-
tva kad se svojom duhovnošću izdi-
gnu iznad osrednjosti, vjerodostojno 
svjedoče Isusa Krista i tako služe za-
jedništvu usred svijeta mučenog bez-
brojnim podjelama i razdorima. 

Na kraju homilije biskup je sve 
pozvao da sa svom iskrenošću mole 
Gospodina da snažnije iskuse ljepotu 
pripadnosti Isusovoj Crkvi te ju vole u 
svojoj Požeškoj biskupiji kako bi pomo-
gli drugima da je takvom prepoznaju.

– Neka Gospodin ne dopusti da 
nam se srca ohlade, da svedemo Cr-
kvu na mjeru svoje nedoraslosti, pre-
tvorimo je u igračku vlastitog hira, 
da se sami  ne trudimo biti uronjeni 
u otajstvenu stvarnost koju slavimo, 
niti drugima omogućujemo da budu 
njezini dionici, da ne postanemo be-
skorisne sluge kojima je namijenjen 
plač i škrgut zubi. Neka nam srca 
uvijek budu ražarena Pismom, a oči 
otvorene u lomljenju kruha te prepo-

znamo na našem putu Onoga koji je 
Život. - Isusova Majko, moli s nama 
i za nas da tako bude - završio je bi-
skup Antun.

Biskupijske medalje
Nakon što je na koncu misnoga slavlja 
otpjevan himan „Tebe Boga hvalimo“, 
biskup je svim sudionicima zahvalio 
što svatko na svom mjestu nastoji os-
tvarivati svoje poslanje savjesno i po-
žrtvovno ustvrdivši da je njihova žrtva 
i vjernost dragocjeni dar Božji. Potom 
je zaslužnim vjernicima uručio bisku-
pijsku medalja s poveljom zahvalnosti: 
Mirku Androševiću, iz Župe sv. Luke 
Evanđelista u Novskoj, Mariji Cerić iz 
Župe Rođenja BDM u Podravskoj Mo-
slavini, Stjepanu Ćiško iz Župe sv. Ni-
kole Biskupa u Pleternici, Ivanu Sporin-
skom iz Župe sv. Antuna Padovanskog 
u Našicama i Ljubi Šolić iz Župe sv. 
Terezije Avilske u Požegi i prof. glazbe-
ne kulture u Katoličkoj osnovnoj školi 
u Požegi. Generalni vikar Požeške bi-
skupije, Josip Krpeljević, u ime svih na-
zočnih čestitao je biskupu Antunu 21. 
obljetnicu uspostave Požeške biskupije 
i njegova biskupskog ređenja. Biskup 
je osobitu zahvalnost izrekao svima 
onima koji su pridonijeli da Biskupijski 
dan bude dostojno proslavljen, osobito 
predavačima, prof. dr. Vlatku Dugali-
ću i prof. dr. Jasminki Buljan Culej, za 
njihova izlaganja. Poručio je sudioni-
cima slavlja da su svojom prisutnošću 
na Biskupijskom danu i sudjelovanjem 
na euharistijskom slavlju posvjedoči-
li kako računaju s Isusom Kristom u 
svom djelovanju, a on im je poručio 
kako računa s njima u svom djelu spa-
senja koje ostvaruje po služenju Požeš-
ke biskupije ustvrdivši da su tako na 
najljepši način očitovali što je to mje-
sna Crkva. Zamolio je Isusa Krista neka 
ne dopusti da ga iznevjerimo u ovom 
trenutku svoga osobnog i društvenog 
života u Hrvatskoj. 

Nagrađeni vjernici Biskupijskom medaljom s Poveljom zahvalnosti
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I spred katedrale sv. Terezije Avilske 
u Požegi, na istoimenom Trgu, 22. 
rujna navečer prigodom Biskupij-

skog dana o 21. obljetnici uspostave 
Požeške biskupije održan je glazbeno-
duhovni program mladih – „Otvorite 
vrata Kristu“ na kojem je sudjelova-
lo više od dvije i pol tisuće mladih iz 
svih dijelova Požeške biskupije, kao i 
drugih ljubitelja duhovne glazbe. Na 
početku programa skupina mladih uz 
pjesmu „Jesus Christ you are my life“ 
donijela je iz Katedrale na pozornicu 
veliki „Križ mladih“ za kojim hode 
mladi prigodom njihova Biskupijskog 
križnog puta. U prvom dijelu progra-
ma održan je koncert duhovne glazbe 

Glazbeno-duhovni program mladih 
u Požegi – »Otvorite vrata Kristu«

na kojem je nastupio Biskupijski zbor 
mladih sa svojih sedamdesetak članova 
uz vodstvo prof. Marije Milinković. Bi-
skupijski zbor mladih osnovan je prošle 
godine u prigodi Trećega biskupijskog 
euharistijskog kongresa te je, kao plod 
Kongresa, nastavio sa svojim redovitim 
djelovanjem. Ovogodišnji biskupijski 
bend proširen je s puhačima i gudači-
ma na četrnaest članova, a od pjevača u 
prvom dijelu koncerta nastupili su do-
maći solisti Ivana Galović, Marko Marić 
i maturantica Katoličke gimnazije u Po-
žegi, Dorotea Markanjević.

U drugom dijelu koncerta nastupi-
li su gosti – Alan Hržica, iz molitvene 
zajednice »Srce Isusovo« iz Zagreba; 

Petar Buljan, iz molitvene zajednice 
»Božja pobjeda« iz Zagreba te Matej 
Galić iz Osijeka. Njih je pratio bend 
poznatih glazbenika hrvatske glazbe-
ne scene: Andrej Grozdanov na el. gi-
tari, Marijo Bilić na bas gitari, Stjepan 
Habunek na klavijaturi i Mario Klarić 
na bubnjevima, a Biskupijski zbor 
mladih pjevao je i kroz sve njihove 
izvedbe. U sredini koncerta Kruno-
slav Siroglavić, povjerenik za pasto-
ral mladih Požeške biskupije, izrekao 
je prisutnima nekoliko rečenica koje 
je sv. Ivan Pavao II. uputio mladima 
na svojim apostolskim pohodima u 
Hrvatskoj i zaključio ih molitvom. 
Program koncerta vodili su Lea Gla-
snović i prof. Miroslav Paulić.

Nakon koncerta, u drugom dijelu 
programa, mladi su uz pjesmu Krist 
na žalu najprije pohodili kapelu sv. 

Ivana Pavla II. u kripti Katedrale i 
ondje pred relikvijom svetog Pape, 
utemeljitelja Požeške biskupije i za-
štitnika mladih, uputili Bogu moli-
tvu za Požešku biskupiju i za svoje 
osobne potrebe. Potom su se uspeli 
u Katedralu gdje su do kasnih noćnih 
sati sudjelovali u klanjanju pred Pre-
svetim oltarskim sakramentom, što 
je bilo vrhunac glazbeno-duhovnog 
programa prigodom Dana mladih.                   
Glazbeno-duhovni program mladih 
»Otvorite vrata Kristu« svojim sadr-
žajem želio je biti iskaz zahvalnosti 
Bogu na daru utemeljenja Požeške 
biskupije. Zahvaljujući također na 
povezanosti sa sv. Ivanom Pavlom II., 
utemeljiteljem naše Biskupije, večer-
nji program želio je snažnije povezati 
mlade s Papinim likom i promicati 
njegov kult među njima.

Glazbeno-duhovni program mladih »Otvorite vrata Kristu« 
svojim sadržajem želio je biti iskaz zahvalnosti Bogu na daru 
utemeljenja Požeške biskupije.
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Na svetkovinu sv. Lovre, zaštitnika Požeške biskupije i 
Biskupijskog Caritasa, 10. kolovoza, na otvorenom prostoru 
ispred Biskupskog doma u Požegi, u neposrednoj blizine svečeve 
crkve, središnje biskupijsko misno slavlje predvodio je Kiro 
Stojanov, skopski biskup, u zajedništvu s mjesnim biskupom 
Antunom Škvorčevićem te s više od četrdesetorice svećenika iz 
središnjih biskupijskih ustanova i župa grada Požege i okolice te 
arhiđakona i dekana.

Svetkovina sv. Lovre svečano proslavljena u Požegi

tola, arhiđakonima i dekanima, žu-
pnicima i kapelanima, redovničkim 
i biskupijskim, petorici ovogodišnjih 
mladomisnika, đakonima, čiji je sv. 
Lovro poseban zaštitnik, bogoslo-
vima i aspirantima, redovnicama i 
vjeroučiteljima te mladima koji su u 
predvečerje svetkovine sudjelovali 
na molitvenom bdijenju u crkvi sv. 
Lovre.

Zatim je kazao kako je primjer sv. 
Lovre u služenju siromasima bio po-
ticaj da ga izaberemo za zaštitnika i 
biskupijskog Caritasa te je s osobitom 
zahvalnošću pozdravio sve Caritaso-
ve djelatnike na čelu s ravnateljem 
Ivanom Popićem, volontere župnih 
caritasa, djelatnike i korisnike Cari-
tasove kuhinje, primatelje stipendija 
Požeške biskupije te sve one koji kr-
šćanskom osjetljivošću na različite 
načine pomažu ljudima u nevolji. Do-
brodošlicu na slavlje biskup je Antun 
izrekao i svim nazočnima vjernicima.

Najveća vrednota života
U svom je pozdravu biskup Kiro za-
hvalio biskupu Antunu na pozivu da 
predvodi misno slavlje u čast sv. Lo-
vre. U homiliji skopski je biskup pod-
sjetio sudionike slavlja da se nalaze u 
drevnom svetištu sv. Lovre koje je sto-
ljećima opstojalo i svjedočilo vjernost 
Bogu i čovjeku i onda kada su u Požegi 
bili mnogi minareti, kada su ratovi i 
druge nevolje pustošile ove prostore 
sve do najnovijih događaja u povijesti 
Hrvatske. Naglasio je da je svetište sv. 
Lovre u Požegi, uz katedralu u Tro-
giru, najpoznatiji biser umjetnosti u 
Hrvatskoj podignut u čast jednom od 
najčašćenijih svetaca Katoličke Crkve.

Na temelju naviještene Božje riječi 
razložio je ulomak iz prvog čitanja iz 
Druge knjige o Makabejcima koji go-
vori o mučeništvu sedmorice braće i 
njihove majke. Ustvrdio je da ta naj-
mlađa knjiga Starog zavjeta najsnaž-
nije od svih drugih knjiga svjedoči 
kako je najveća vrednota ljudskog ži-
vota sačuvati vjeru otaca u Boga i lju-
bav prema svom narodu i uz cijenu 
žrtve vlastitog života. Naglasio je kao 
što je vjera u Boga bila identitet iza-
branog naroda u Starom zavjetu tako 
je vjera identitet i svakog kršćanskog 
naroda te da se zatiranjem vjere gubi 
i narodni identitet. To su dobro znali 
prošli i sadašnji tirani i moćnici i zato 

Služenje siromasima
Na početku slavlja biskup je Antun po-
zdravio okupljene vjernike i čestitao 
im svetkovinu zaštitnika Požeške bi-
skupije. Pročitavši ulomak iz Apostol-
skog brevea «Christianae virtutis – Kr-
šćanske kreposti», kojim je papa Ivan 
Pavao II. prije dvadeset godina potvr-
dio sv. Lovru, đakona i mučenika, za 
zaštitnika Požeške biskupije, biskup je 
podsjetio nazočne da su se, vjerni ovoj 
odredbi svetog Utemeljitelja, danas po 
dvadeseti put okupili proslaviti dan 
njegova mučeništva te povjeriti nje-
govoj zaštiti zajedništvo svoje mjesne 
Crkve i poslanje koje im je povjereno. 
Izrazio je radost što ovo slavlje predvo-
di skopski biskup Kiro Stojanov, pastir 
vjernika rimskog i bizantskog obreda, 
male, ali žive i vjerne zajednice iz koje 
je potekla i sv. Majka Terezija. 

Bratski pozdrav zahvalnosti upu-
tio je biskup Antun nazočnim sveće-
nicima, suradnicima u Biskupskom 
ordinarijatu, članovima Stolnog kap-
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Svetkovina sv. Lovre svečano proslavljena u Požegi

su tijekom povijesti nastojali uništa-
vati pojedine ljude i cijele narode 
tako što su u njima zatirali svaki trag 
vjere, o čemu svjedoči povijest hrvat-
skog i povijest makedonskog naroda, 
ustvrdio je biskup Kiro. 

Odgoj u vjeri
Također, poručio je nazočnima da si 
u situacijama kad se njihova vjera 
dovodi u pitanje stave pred oči veliči-
nu vjere jake žene Majke Makabejke 
koja poput Marije pod križem žrtvuje 
i prikazuje Bogu svoje sinove hrabre-
ći ih na ustrajnost u vjeri. Po njezinu 
primjeru biskup je Kiro naglasio da 
su roditelji dužni odgojiti svoju djecu 
u vjeri te da kao vjernici imaju odgo-
vornost za vjeru svoje kršćanske bra-
će i sestara: „Mi koji živimo u dijaspori 
gledamo u Crkvu u Hrvata kao u svoju 
majku. Vi ste nam poticaj, uzor, po-
drška. Stoga nas čudi, zbunjuje i plaši 

Biskup Škvorčević izrazio je radost što se po Caritasovim 
volonterima ljubav u Požeškoj biskupiji nije umorila, nego 
živi svakodnevno u njihovim karitativnim aktivnostima. 
Zahvalio im je za to svjedočanstvo.

»Mi koji živimo u dijaspori 
gledamo u Crkvu u Hrvata 
kao u svoju majku. Vi ste 
nam poticaj, uzor, podrška. 
Stoga nas čudi, zbunjuje i plaši 
kada susrećemo teške krize 
vjerskih vrednota u hrvatskom 
društvu, kao što nas i raduje, 
obogaćuje i ohrabruje svaki 
ovakav susret sa živom 
Crkvom, kao što je i vaša 
Požeška biskupija«, poručio je 
nazočnima biskup Kiro.

kada susrećemo teške krize vjerskih 
vrednota u hrvatskom društvu, kao 
što nas i raduje, obogaćuje i ohrabruje 
svaki ovakav susret sa živom Crkvom, 
kao što je i vaša Požeška biskupija“, 
poručio je nazočnima. Naglašavajući 
da su vjera u Boga, koji je čovjekov 
put, istina i život, te ljubav prema Bogu 
i bližnjemu najvažniji smisao života i 
istinsko blago, biskup Kiro pozvao je 
nazočne da po primjeru sv. Lovre svo-
ju vjeru pomno čuvaju u svom srcu i 
revno je svjedoče u svom životu.

Svjedočki znak
Govoreći o sv. Lovri, kazao je da njemu 
Bog nije bio tek na prvom mjestu, nego 
mu je bio sve. Iz takvog opredjeljenja 
za Boga on se nije bojao postati pšenič-
no zrno, o kojem Isus govori u ulomku 
današnjeg evanđelja, koje položeno u 
zemlju mora istrunuti kako bi izraslo 
u plodni klas. Završavajući homiliju, 

pozvao je nazočne majke i sve druge 
da u svjedočenju za vjeru budu hrabre 
poput Majke Makabejke, a u vjernosti 
crkvenim poglavarima – papi, biskupu 
i svećenicima – i u služenju potrebni-
ma budu odani i revni poput sv. Lovre. 
Svima im je poželio da ih prisutnost 
relikvija bl. Alojzija Stepinca u crkvi 
sv. Lovre trajno potiče da budu jaki 
svjedočki znak istine Crkvi, društvu u 
Hrvatskoj i onima u dijaspori.

Na svršetku misnog slavlja biskup 
Antun zahvalio je biskupu Kiru za 
žrtvu putovanja te za snažno tumače-
nje Božje riječi i za poticaje upućene 
vjernicima. Spomenuo je da svećenici 
Požeške biskupije u dogledno vrijeme 
namjeravaju hodočastiti u Skopje i na 
druga mjesta u Makedoniji, gdje je kr-
šćanstvo ostavilo duboke tragove, te 
pohoditi biskupa Kiru i vjernike nje-
gove biskupije i na taj način posvje-
dočiti zajedništvo vjere, nade i ljuba-
vi u istoj Isusovoj Crkvi i ohrabriti ih 
u njihovu poslanju. 

Živa Božja ljubav
Nakon svete mise u Dvorani svete 
Terezije Avilske održan je prigodni 
program za Caritasove volontere i ko-
risnike Caritasovih usluga. Biskupe, 
svećenike i sve nazočne na početku 
je pozdravio Ivan Popić, ravnatelj Ca-
ritasa Požeške biskupije. Zahvalio je 
biskupu Antunu na poticajima, ohra-
brenjima, podršci i osobitoj zauzetosti 
za djelovanje Caritasa Požeške bisku-
pije. Zahvalio je svojim najbližim su-
radnicima, brojnim donatorima, mar-
nim volonterima te svima koji su na 
bilo koji način kroz proteklo vrijeme 
pomogli da djelatna ljubav dođe do 
onih kojima je najpotrebnija. Riječ po-
zdrava uputio je i biskup Antun. Česti-
tao je djelatnicima i volonterima Cari-
tasa svetkovinu njihova zaštitnika sv. 
Lovre. Volonterima je rekao da su oni 
svjedočanstvo one Božje ljubavi koja 

je u Isusu Kristu išla na križ do kraja, 
do u smrt, da bi pobijedio život i čovje-
kovo dostojanstvo. Izrazio je radost 
što se po Caritasovim volonterima lju-
bav u Požeškoj biskupiji nije umorila, 
nego živi svakodnevno u njihovim 
karitativnim aktivnostima. Zahvalio 
im je za to svjedočanstvo. Stipendisti-
ma je poručio kako je njemu osobno, 
kao i Biskupiji, stalo do toga da, uz 
materijalni dar koji primaju kroz sti-
pendiju, oni kao mladi ljudi rastu u 
sustavu kršćanskih vrijednosti te ih 
unose u hrvatsko društvo. Najboljim 
maturantima katoličkih gimnazija u 
Požegi i Virovitici, Aniti Rotar i Filipu 
Gregurecu, biskup je uručio novčanu 
nagradu te je po običaju otvorio na-
tječaj za stipendije Zaklade u školskoj 
godini 2018./2019.

Potom je Petar Petrović, nekoć 
učenik Katoličke gimnazije u Požegi, 
a sada student koji prima stipendiju 
Požeške biskupije, odrecitirao pjesmu 
Silvija Strahimira Kranjčevića „Eli, 
Eli, lama azavtani“. Studentica Ma-
rijana Kaurin iz Okučana i učiteljica 
Ana Srebrović iz Biškupaca, nekoć i 
same stipendistice Biskupijske zakla-
de, u ime svih stipendista zahvalile su 
biskupu Antunu za pruženu materi-
jalnu pomoć njima i njihovim obite-
ljima te posvjedočile koliko im je ona 
značila u vrijeme njihova školovanja. 
Ivica Rajkovača, tajnik Biskupijskog 
Caritasa, u kratkim je crtama prika-
zao najznačajnije karitativne projekte 
ostvarene minule pastoralne godi-
ne, a Antonija Razbušek, volonterka 
Caritasa požeške Župe sv. Leopolda 
Mandića, govorila je o aktivnostima 
njihova župnog Caritasa. Nazočne je 
kroz program, koji su svojim pjeva-
njem obogatila djeca iz vrtića sv. L. 
Mandića te stipendistice Ivana Miličić 
i Petra Skokan na violini i flauti, vodio 
Miroslav Paulić.
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Na svetkovinu Gospe od Suza, 31. 
kolovoza, prigodom spomena 
desete obljetnice uspostave Đa-

kovačko-osječke crkvene pokrajine, 
središnje euharistijsko slavlje u ple-
terničkom svetištu predvodio je đako-
vačko-osječki nadbiskup i metropolit 

Đuro Hranić u zajedništvu s domaćim 
biskupom Antunom Škvorčevićem i 
srijemskim biskupom Đurom Gašpa-
rovićem, brojnim svećenicima te s oko 
35 do 40 tisuća hodočasnika. Na slav-
lju je bio nazočan i slavonsko-pakrač-
ki episkop Jovan Ćulibrk s pratnjom.

Papin blagoslov
Na početku slavlja biskup Antun je 
pred Gospinim likom, koji je u sve-
čanoj procesiji prenesen iz crkve na 
vanjski oltar, uputio poklike Isusovoj 
Majci na koje su hodočasnici odgovara-
li pjevajući »Blažena ti što povjerova!« 

Pozdravljajući okupljeno mnoštvo Ma-
rijinih hodočasnika, rekao je da je pred 
njima Marijin lik s dijelom platna ko-
jim su obrisane suze na reljefu, koji je 
proplakao 1953. u Siracusi, te ustvrdio 
kako nam taj lik svjedoči da je Bog suo-
sjećajno biće koje nas je u svome Sinu, 
Isusu Kristu, spasilo od smrti. Marijine 
suze, nastavio je biskup, znak su tog 
Božjeg djela spasenja i njezine majčin-
ske ljubavi koja nas ne ostavlja samima 
u našim patnjama, nego ona naše suze 
pridružuje spasonosnom trpljenju svo-
ga Sina Isusa Krista, čiju muku i smrt 
slavimo u svetoj misi. 

Biskup je kazao nazočnima kako 
se prošle srijede na općoj audijenci-
ji susreo s papom Franjom i tom mu 
prigodom spomenuo da se nalazi na 
hodočašću u Rimu s maturantima iz 
naših katoličkih gimnazija u Požegi i 
Virovitici te kako će se za dva dana, 
to jest danas, ovdje, u Pleternici, na 
hodočašću Gospi od Suza – uz svećeni-
ke, redovnike i redovnice, bogoslove 
i vjeroučitelje – okupiti i brojne obi-
telji, djeca i mladi, stariji i bolesni te 
da ćemo uključiti u molitvu i njegovu 
osobu i služenje općoj Crkvi u ovim 
teškim vremenima. Sveti Otac podsje-
tio je na važnost obitelji u Crkvi i druš-
tvu, pohvalio ono što nastojimo činiti 
za mlade u našim katoličkim škola-
ma i na drugim razinama ustvrdivši 
da nam se on pridružuje u molitvi te 
svim hodočasnicima Gospi od Suza 
upućuje pozdrav i svoj poseban apo-
stolski blagoslov. Na taj je način papa 
Franjo ovo naše hodočasničko slavlje 
duboko povezao s općom Crkvom, 
čiju pripadnost ostvarujemo u svojoj 
Požeškoj biskupiji. Biskup Antun izra-
zio je radost što je Janusz Błachowiak, 

Blagdan Gospe od Suza u Pleternici – spomen 10. obljetnice Đakovačko-osječke crkvene pokrajine 

Pozdravljajući okupljeno mnoštvo Marijinih hodočasnika, biskup je Škvorčević rekao da je pred 
njima Marijin lik s dijelom platna kojim su obrisane suze na reljefu, koji je proplakao 1953. u 
Siracusi, ustvrdivši kako nam taj lik svjedoči da je Bog suosjećajno biće koje nas je u svome Sinu, 
Isusu Kristu, spasilo od smrti. Marijine suze, nastavio je biskup, znak su tog Božjeg djela spasenja 
i njezine majčinske ljubavi koja nas ne ostavlja samima u našim patnjama, nego ona naše suze 
pridružuje spasonosnom trpljenju svoga Sina Isusa Krista.
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Blagdan Gospe od Suza u Pleternici – spomen 10. obljetnice Đakovačko-osječke crkvene pokrajine 
Naglasivši da je kršćanstvo u hrvatskom narodu snažno 
marijanski obojeno i da naši vjernici svoju vjeru i ljubav prema 
Bogu i Isusu Kristu rado očituju i produbljuju hodočasteći u 
marijanska svetišta, nadbiskup je rekao da je to razlog što smo 
se željeli spomenuti desete obljetnice uspostave naš slavonske, 
odnosno Đakovačko-osječke crkvene pokrajine ili metropolije i 
ponovnog osamostaljenja Srijemske biskupije upravo u ovdje u 
Marijinom pleterničkom svetištu.

tajnik Apostolske nuncijature u Zagre-
bu, svojom prisutnošću na ovom slav-
lju pridonio toj povezanosti te mu je 
uputio srdačnu dobrodošlicu! 

Duhovno obogaćeni
Ustvrdivši da se spomenuto zajedniš-
tvo opće Isusove Crkve na svoj način 
očituje i po našoj pripadnosti Đakovač-
ko-osječkoj crkvenoj pokrajini, koju je 
prije deset godina utemeljio papa Bene-
dikt XVI., biskup je rekao da se osobito 
raduje što je danas s nama đakovačko-
osječki nadbiskup i metropolit Đuro 
Hranić te srijemski biskup Đuro Gašpa-
rović, koji zajedno s nama proslavljaju 
blagdan Gospe od Suza, uzdižu hvalu 
Isusovoj Majci i tim se putem spomi-
nju desetogodišnjeg djelovanja naše 
Metropolije, te ih je obojicu pozdravio 
s posebnim bratskim osjećajima. Tako-
đer je izrekao zahvalnost nadbiskupu 
i metropolitu u miru, Marinu Srakiću, 
koji je spriječen biti danas na hodoča-
šću u Pleternici, ali je sjedinjen s nama 
u molitvi. Posebnom radošću pozdra-
vio je slavonsko-pakračkog episkopa 
Jovan Ćulibrka naglasivši da on svoj 
dolaskom u Pleternicu očituje svoju kr-
šćansku blizinu prema nama i svjedoči 
duboko poštovanje Pravoslavne Crkve 
prema presvetoj Bogorodici, Isusovoj 
Majci. Srdačan pozdrav biskup Antun 
je uputio svećenicima i vjernicima Po-
žeške biskupije, Đakovačko-osječke 
nadbiskupije i Srijemske biskupije te 
svim nazočnim javnim dužnosnicima s 
državne i lokalne razine. Zahvalio je p. 
Ivanu Matiću, koji je osam prethodnih 
dana vršio plemenito djelo sijanja Bož-
je riječi i na taj način duhovno priprav-
ljao hodočasnike za današnji blagdan 
Gospe od Suza, kao i svim svećenicima 

koji su svake večeri hodočasnicima slu-
žili u ispovjedaonici. U ime svih nazoč-
nih posebnu zahvalu uputio je župniku 
i rektoru svetišta Gospe od Suza, Antu-
nu Ćorkoviću, za požrtvovnost kojom 
je i ove godine sa svojim suradnicima 
učinio sve što je potrebno da se Marijini 
štovatelji ovdje osjećaju vjernički pri-
hvaćeni i duhovno obogaćeni.

„Evo ti majke!“
Zahvalivši na riječima dobrodošlice bi-
skupu Antunu, nadbiskup Đuro poru-
čio je hodočasnicima da su se okupili 
pred likom Marije, Gospe od Suza, te 
ih je pozvao da u ovom euharistijskom 
slavlju zajedno s njome stanu pod križ 
Isusa Krista i poput nje prionu uz njega 
svojim vjerničkim srcem i odanošću.

U homiliji, na temelju naviješte-
noga evanđeoskog ulomka, u kojem 
evanđelist Ivan kaže da je Isus viseći 
na križu svojoj majci Mariji rekao: 

«Ženo, evo ti sina!» a svom ljubljenom 
učeniku Ivanu: «Evo ti majke!» nadbi-
skup Hranić ustvrdio je da je Isus ov-
dje pod križem, kao i na svadbi u Kani 
Galilejskoj, Mariju nazvao »ženo«, a 
ne »majko«, što bi bilo logičnije jer je 
želio svoju majku Mariju predstaviti 
kao ženu koja je na osobit način sje-
dinjena s njegovim djelom spasenja 
u činu otkupljenja ljudskog roda po 
njegovoj smrti na križu. Naglasio je da 
spomenute Isusove riječi s križa nisu 
samo izraz Isusove posve razumljive 
humanosti i brige da svojoj Majci osi-
gura podršku koju ona gubi njegovom 
smrću, a koja joj je ipak potrebna za 
budućnost, nego da je Crkva u tim ri-
ječima postupno otkrivala dublje zna-
čenje za svakog čovjeka jer je ljubljeni 
učenik Ivan pod križem simbolična 
osoba koja objedinjuje sve Isusove 
učenike kroz povijest. Na taj nas način, 
nastavio je nadbiskup Đuro, evanđeo-
ski ulomak vodi na sam izvor Pavlove 
teologije koja nas vjernike prepoznaje 
kao Isusovu braću i sestre te kao dio-
nike njegova božanskog sinovstva i 
njegova odnosa prema nebeskom Ocu 
i istodobno kao dionike njegove sinov-
ske povezanosti s njegovom Majkom 
Marijom, koja postaje majka sve Isuso-
ve braće i sestra, Majka Crkve. 

Deseta obljetnica Metropolije
Naglasivši da je kršćanstvo u hrvat-
skom narodu snažno marijanski oboje-

no i da naši vjernici svoju vjeru i ljubav 
prema Bogu i Isusu Kristu rado očituju 
i produbljuju hodočasteći u marijanska 
svetišta, nadbiskup je rekao da je to ra-
zlog što smo se željeli spomenuti desete 
obljetnice uspostave naš slavonske, od-
nosno Đakovačko-osječke crkvene po-
krajine ili metropolije i ponovnog osa-
mostaljenja Srijemske biskupije upravo 
u ovdje u Marijinom pleterničkom 
svetištu. Govoreći o Đakovačko-osječ-
koj metropoliji, nadbiskup je podsjetio 
da se tri biskupije u njezinu sastavu 
protežu na dvije države i da žive na 
povijesnoj granici između istoka i za-
pada, na prostoru na kojem se susreću 
katoličanstvo i pravoslavlje, te da stoga 
sve tri biskupije imaju važnu zadaću i 
poslanje promicanja ekumenskog dija-
loga i suradnje između dviju Crkava u 
izgrađivanju ozračja mira, pomirenja i 
praštanja te njegovanju povjerenja i su-
radnje između hrvatskog i srpskog na-
roda na temeljima evanđeoskih načela 
i vrijednosti i na taj način biti pozitivan 
izazov i primjer javnim dužnosnicima 
te nositeljima političkog života. 

Nakon popričesne molitve mnoš-
tvo vjernika je u službi svjetla, pohva-
la i molbenica nastavilo hvaliti Isuso-
vu Majku čiji je lik u maloj procesiji 
bio pronesen kongresnim prostorom, 
a sve je bilo popraćeno uzdizanjem i 
spuštanjem svijeća u hodočasničkim 
rukama, što je stvorilo poseban misti-
čan ugođaj. 
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Na svetkovinu Gospe Voćinske, 
21. kolovoza, vjernici iz južnog 
dijela Požeške biskupije, iz župa 

Požeškog, Posavskog i Zapadno-sla-
vonskog arhiđakonata hodočastili su 
u Voćin. Među prvima su stigli hodo-
časnici pješaci iz posavskoga i požeš-
koga kraja koji su proveli cijeli dan na 
putu, a po dolasku u Voćin oblikovali 
su procesiju te s pjesmom i molitvom 
ušli u Gospino svetište. Pridružili su 
im se i pješaci iz novljanskoga i daru-
varskoga kraja. Potom su započeli pri-
stizati autobusi sa skupinama hodo-
časnika iz pojedinih župa, a brojni su 
vjernici došli osobnim automobilima. 
Središnje večernje euharistijsko slav-
lje na otvorenom svetišnom prostoru 
predvodio je biskup Antun Škvorčević 
u zajedništvu s četrdesetak svećenika 
dok su brojni drugi svećenici bili na 
raspolaganju vjernicima za sakra-
ment svete ispovijedi. 

Marijina prisutnost
Nakon što je procesija biskupa i sve-
ćenika s likom Gospe Voćinske stigla 
iz crkve do oltarnog dijela svetišnog 
prostora na otvorenom, biskup An-
tun je uputio pozdrav Isusovoj Majci 
pred njezinim likom. Pozdravio je 

potom nazočne hodočasnike, napose 
pješake, rekavši kako smo se okupili 
u voćinskom svetištu da bismo svoje 
vjerničko i odano srce otvorili majčin-
skoj blizini Blažene Djevice Marije, za-
hvalni za njezinu ljubav i zagovor koji 
smo osjetili u našim teškim životnim 
situacijama. Povjerit ćemo joj same-
sebe, svoje obitelji, našu domovinu, a 
napose mlade ljude koji su u nedou-
micama što i kako trebaju činiti, kako 
živjeti, kamo otići, neka imaju Boga u 
srcu i da u njegovu svjetlu znaju točno 
odlučivati, kazao je biskup. Pozdravio 
je i nazočne predstavnike društveno-
političkog života, među kojima je bio 
požeško-slavonski župan, požeški gra-
donačelnik, i načelnik Općine Voćin.

U homiliji biskup je pohvalio na-
zočne što su svojom sabranošću i 
tišinom stvorili ozračje u kojem navi-
ještena Božja riječ može doprijeti ne 
samo do njihovih ušiju nego i do srca. 
Upravoje tako i Marija duboko usva-
jala Božju riječ, o njoj razmišljala, u 
njoj razumjela Božje dimenzije svoga 
ljudskog postojanja, po njima živjela 
i ostvarila posebnu veličinu čovjeka. 
Podsjetio je nazočne vjernike kako su 
se od 1997. godine, kada je uspostav-
ljena Požeška biskupija, do 2011. oku-

pljali u Voćinu na ruševinama svetiš-
ne crkve te na njima svjedočili silnu 
moć Marijine prisutnost:„Okupljali 
smo se na ruševinama ne da bismo 
bili zahvaćeni mržnjom prema oni-
ma koji su ih prouzročili, nego da 
bismo se ispunili nutarnjom moći u 
srcu, mogli praštali i živjeti milosrđe 
te tako biti iznutra ozdravljeni. To je 
snaga marijanskih svetišta, pa i ovo-
ga u Voćinu, da se u ljudima koji su 
opterećeni tolikim nevoljama i zlima 
Marijinim zagovorom ostvaruje Bož-
ja blizina koja nas čisti od naših zlo-
ća, sebičnosti i nemoći, stvarajući u 
nama zdravo duhovno stanje.“

Postojani u molitvi
Istaknuo je kako sv. Luka u Djelima 
apostolskim u naviještenom prvom či-
tanju bilježi da su učenici postali izgu-

bljeni ljudi kada je Isus krivo optužen, 
popljuvan i obješen na križ. Oni odlaze 
u Dvoranu posljednje večere gdje su bi-
lijednodušno postojani u molitvi sa že-
nama i Marijom, Majkom Isusovom. To 
znači, nastavio je biskup, kad pritisnu 
najteže nevolje, kad se u duši do dna 
smrači, postoji lijek koji treba prihvatiti 
i upotrijebiti - sabrati svoje pomračeno 
srce pred Bogom, otvoriti u molitvi dušu 
snazi Duha Svetoga i dopustiti da on u 
nama ostvari svoje djelo. I mi smo danas 
u ovako velikom broju u Voćinu na svoj 
način nastavak molitvenog zajedniš-
tva u Dvorani posljednje večere. Ondje 
su Dvanestorica, obdarena posebnom 
moći Duha Svetoga, krenula u svijet te 
ono što je započelo u njima traje dvije 
tisuće godina, očituje se u nama, u ovoj 
molitvi s Isusovom Majkom u Voćinu 
kao zajedništvo požeške mjesne Crkve 

Hodočašće vjernika Požeškog, Posavskog i  Zapadno-slavonskog arhiđakonata u Voćin

Biskup je naglasio potrebu molitve za mlade koji počesto 
gledaju sebe i budućnost s društvenih površnih stanovišta, 
nametanih putem medija, po kojima ne vide sebe u Božjoj 
cjelovitosti, u onom statusu koji imaju u Bogu. Gledajući i 
razmišljajući o sebi s Božjih polazišta, mladima se otvara 
mogućnost točnijega životnog odlučivanja i u pogledu njihova 
odlaska iz domovine za boljim materijalnim stanjem.
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u kojem se ostvaruje opća Isusova Cr-
kva. Kakvog li Božjeg djela! Ne samo da 
smo ovdje, na voćinskim ruševinama, 
stajali nutarnjom slobodom ozdravlje-
ni od mržnje nego se kroz tolike teške 
situacije svijeta, kroz zlo i nemoć grije-
ha promalja Božja moć, Isusova ljubav 
s križa koja pobjeđuje u pojedincima i 
zajednicama. To je Crkva Isusova, djelo 
Pobjednika na križu u snazi Duha Sve-
toga usred naše ranjenosti grijehom, 
kazao je biskup.

Oči za Božje djelo
Istaknuo je kako nas to hrabri i potiče 
da poput dviju trudnih žena, Marije i 
Elizabete u današnjem evanđelju, na-
stojimo razumjeti Boga i njegovo djelo 
usred suvremenih svjetskih zbivanja, 
da s njime surađujemo i jedni druge 
promatramo u onome što Bog u nama 
ostvaruje. To su dvije izvanredne žene 
koje nam svjedoče kako su i u današ-
njem svijetu potrebni ljudi koji imaju 
oči za Božje djelo. Imamo li takve oči? 
Evo nam prigode moliti na ovom ho-
dočašću Isusovu Majku:“ Daj mi zdra-
ve fizičke oči, a još zdravije oči srca da 
vidim Božju prisutnost u mom životu i 
mojoj obitelji! Da vidim Boga na djelu, 

u događajima koji su počesto mračni, 
teški, ali nikad nisu samo ljudski nego 
je u njima prisutna Božja blizina, da 
onda drugima,koji zdvajaju i ne znaju 
što će, ja budem čovjek nade koji ih 
hrabrim i tješim, pomažem i dižem“, 
kazao je biskup hodočasnicima. 

Pri tome je silno važno djelovati iz 
svijesti položaja koji nam je darovao 
Bog. Sv. Pavao nam u današnjem dru-
gom čitanju iz Poslanice Galaćanima 
na jezgrovit način jednostavno kaže: 
„Odasla Bog Sina svoga, od žene bi 
rođen i mi u njemu postadosmo si-
novi i kćeri Božje te mu možemo go-
voriti: ‘Abba! Oče! Nisi više rob, nego 
sin i baštinik po Bogu!’ To znači -ne-
mojmo sebe svesti na onaj status koji 
nam može dati društvo, nego živimo 
dostojanstvo sinova i kćeri Božjih, 
kao baštinici svega onoga što je Isus 
Krist za nas ostvario svojom ljubavlju 
na križu koja je pobijedila smrt. To je 
naše dostojanstvo u rođenju i smrti, 
mladosti i starosti, braku i obitelji, si-
romaštvu i bolesti“, kazao je biskup.

Molitva za mlade
Naglasio je potrebu molitve za mlade 
koji počesto gledaju sebe i budućnost 

s društvenih površnih stanovišta, na-
metanih putem medija po kojima ne 
vide sebe u Božjoj cjelovitosti, u onom 
statusu koji imaju u Bogu. Gledajući i 
razmišljajući o sebi s Božjih polazišta, 
mladima se otvara mogućnost točni-
jega životnog odlučivanja i u pogledu 
njihova odlaska iz domovine za bo-
ljim materijalnim stanjem. Biskup je 
još podsjetio na nemoć koja se može 
roditi u braku kad muž i žena nemaju 
više povjerenja jedno u drugo te po-
mišljaju na rastavu. Kazao je kako je 
i u braku važno ne promatrati jedan 
drugoga po onome nemoćnome, loše-
mu i zlome, nego trajno gledati Božje, 
vidjeti sina i kćer njegovu koji su obo-
ljeli i treba im lijeka. 

Kao što su mnogi tijekom stolje-
ća iskusili zagovor Isusove Majke u 
voćinskom svetištu te ozdravili du-
hovno, a brojni i tjelesno, zacijelo 
možemo i mi uz pomoć Isusove Maj-
ke ustati iz svojih nemoći te zdravim 
srcem i savješću svjedočiti u našoj 
Hrvatskoj, u obitelji i školi, politici i 
gospodarstvu te na svim drugim ra-
zinama dostojanstvo sinova i kćeri 
Božjih. Budimo zajedništvo molitve 
u obitelji, u župi i u biskupiji. Isuso-

va Majko, Gospo Voćinska, ti si ovdje 
tijekom nekoliko stoljeća tumačila 
ljudima Božju istinu o njima te su 
je razumjeli, utješeni odlazili kući i 
od nje živjeli. Daj izmoli danas sva-
kome tvome hodočasniku u Voćinu 
Božju blizinu, svjetlo u duši, zdrav-
lje u savjesti, krepkost tjelesnu i sve 
potrebno, da mi s tobom i ti s nama, 
Gospo naša Voćinska, hrabro i vedro 
kročimo ovim svijetom, unatoč život-
nim poteškoćama, vjerujući u Božju 
pobjedu, zaključio je biskup.  

Nakon popričesne molitve uslije-
dila je mala procesija s likom Gospe 
Voćinske kroz okupljeno mnoštvo 
hodočasnika na liturgijskom prosto-
ru pod nebom. Izmjenjivale su se pje-
sme, poklici, molbenice Isusovoj Maj-
ci popraćene uzdizanjem upaljenih 
svijeća prema njezinom liku. Biskup 
je na krajuizrazio uvjerenje da hodo-
časnici s ovog slavlja odlaze svojim 
kućama punoga srca, puni blizine 
Božje, ostvarene po zagovoru Isusove 
Majke. Zahvalio je hodočasnicima za 
njihovu molitvu, sabranost i pjesmu, 
svećenicima koji su ih dopratili, kao i 
onima koji su bili na raspolaganju za 
sakrament svete ispovjedi. Posebno 
je zahvalio dosadašnjem župniku u 
Voćinu i voditelju svetišta, Mladenu 
Štivinu, za sve ono što je učinio tije-
kom jedanaest godina službe u sve-
tištu te pozdravio novoga voćinskog 
župnika i voditelja svetišta, Ivana 
Ereiza. 

Hodočašće vjernika Požeškog, Posavskog i  Zapadno-slavonskog arhiđakonata u Voćin

Nemojmo sebe svesti na 
onaj status koji nam može 
dati društvo, nego živimo 
dostojanstvo sinova i kćeri 
Božjih, kao baštinici svega 
onoga što je Isus Krist za nas 
ostvario svojom ljubavlju na 
križu koja je pobijedila smrt – 
poručio je biskup.
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Na svetkovinu Uznesenja Blažene 
Djevice Marije – Veliku Gospu 
15. kolovoza u Voćinu održano 

je osmo hodočašće obitelji s brojnom 
djecom. Na početku svečanoga euha-
ristijskog slavlja biskup Antun Škvor-
čević izrekao je pred likom Gospe Vo-
ćinske poklike Isusovoj Majci na koje 
su hodočasnici odgovarali pjevajući 
„Blažena ti što povjerova“. Pozdrav-
ljajući svećenike, sestre redovnice i 
sve druge vjernike, biskup im je če-
stitao svetkovinu Uznesenja Blažene 
Djevice Marije na nebo. S osjećajima 
posebne zahvalnosti i poštovanja po-
zdravio je obitelji s brojnom djecom te 
je ustvrdio kako su one u službi života 
po uzoru Marije, služiteljice života. 
Rekao je da su po njima na ovom ho-
dočašću prisutne žrtve njihove brač-
ne i obiteljske ljubavi te ih je pozvao 
na molitvu da Bog po zagovoru Isuso-
ve Majke blagoslovi njihovo zajedniš-
tvo i udijeli im radost. 

Kultura života
U homiliji biskup Antun ispripovjedio 
je kako se nedavno susreo s članovima 
dviju obitelji s brojnom djecom koje 
su na njegov upit kako žive i kako na-
stoje organizirati svoju svakodnevicu 
odgovorile da nastoje učiti od Boga što 
trebaju raditi. Nadovezujući se na nji-
hovu misao, biskup je ustvrdio da Bog 
nije ravnodušan prema svome stvore-
nju, napose prema čovjeku radi kojeg 
je sve stvorio te je ostvario spasenjsko 
djelo putem rođenja svoga Sina odvi-
jeka, izabravši Mariju za njegovu rodi-
teljku, i po njemu svojom moćnom lju-
bavlju ušao u ljudske nemoći, preuzeo 
ih na sebe i preobrazio. Rekao je kako 
su mu spomenute obitelji posvjedočile 
da su se one upravo rađanjem djece 
opredijelile ići Božjim putem i tako 

dati svoj doprinos hrvatskoj budućno-
sti i Božjoj vječnosti. Biskup je poručio 
obiteljima s brojnom djecom da je nji-
hovo dostojanstvo i snaga upravo u 
tome što u Hrvatskoj promiču kulturu 
života nasuprot onima koji su se svr-
stali na stranu kulture smrti.

U ljubavi je pobjeda
Ustvrdio je da prvo čitanje iz Knjige 
Otkrivenja donosi dramatičan prizor 
u kojem apostol Ivan ocrtava onodob-
nu stvarnost koja je i danas takva: s 
jedne strane žena roditeljka, a s druge 
sedmeroglavi zmaj, protivnik života 

koji želi uništiti njezino dijete. Me-
đutim, Bog je spasio ženu i dijete od 
zmaja. Biskup je rekao da je sv. Ivan u 
liku žene prikazao Crkvu koja je bila 
progonjena jer služi Sinu rođenom od 
Djevice Marije u kome je spasenje, a 
kojega Zli želi ukloniti iz ljudske po-
vijesti i promiče kulturu sebičnosti i 
smrti. Crkva se Božjom snagom odu-
pire inicijativama i projektima Zloga. 
Njezina moć je Isus Krist u kojemnam 
je zajamčena pobjeda života nad 
smrću, o kojoj govori apostol Pavao u 
ulomku Prve poslanice Korinćanima, 
naviještenoj u drugom čitanju, a koja 
se dogodila u Isusovoj smrti na križu. 
Biskup je ustvrdio da je ta ista ljubav 
s Isusova križa na svoj način prisutna 
i u svakom braku u kojem muž i žena 
žive svojevrsnu Isusovu razapetost 
na križu kad služe životu i njegovoj 
pobjedi. Život ne može drugačije po-
bijediti, nego ljubavlju koja se žrtvuje, 
naglasio je biskup. 

Na Veliku Gospu obitelji s brojnom djecom hodočastile u voćinsko Svetište

Pozvao je nazočne da s 
Marijom, majkom života, 
mole za bračne drugove da 
budu hrabri darovatelji života, 
a za javne djelatnike neka 
nikada ne donose zakone 
protiv života i čovjekova 
dostojanstva.

Biskup je poručio obiteljima s brojnom djecom da je njihovo 
dostojanstvo i snaga upravo u tome što u Hrvatskoj promiču 
kulturu života nasuprot onima koji su se svrstali na stranu 
kulture smrti.
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Na Veliku Gospu obitelji s brojnom djecom hodočastile u voćinsko Svetište
Djeca su Božji dar
Podsjetivši nazočne supružnike na ve-
ličinu poslanja koje im je Bog dodijelio, 
potaknuo ih je da budu ponosni na to 
služenje te im je čestitao na opredjelje-
nju za žrtvu služenja životu zbog koje 
u Hrvatskoj ima nade da neće pobije-
diti kultura smrti. Podsjetivši nazočne 
da su svakodnevno primorani birati 
koje će opredjeljenje živjeti, u što će 
ulagati svoje snage i što u konačnici 
žele postići načinom života za koji su 
se opredijelili, biskup im je poželio da 
se na ovom hodočašću obnove i budu 
u svojoj slobodi prosvjetljeni poput 
Marije, koja je znala uvijek birati ono 
što je Božje, i po cijenu križa i patnje. 
Pozvao ih je da budu u Hrvatskoj na-
raštaj koji s Bogom stavlja čovjeka u 
središte svojih nastojanja i uvijek spre-
mno ustaje u obranu ljudskog života.

Govoreći o susretu dviju trudnica, 
Marije i Elizabete, koje vjeruju Bogu 
i raduju se porodu, o čemu govori 
naviješteni evanđeoski ulomak, bi-
skup je ustvrdio da se to na svoj na-
čin događa uvijek kad ženaiz vjere 
u Boga prima djecu kao njegov dar, 
au odgoju im otkriva kako su ona 
zamisao Božje ljubavi i žive radost 

zbog Božjeg djela u njihovoj djeci. 
Potaknuo je nazočne neka se u tom 
duhu zalažu da se u Hrvatskoj dono-
se zakoni koji promiču kulturu života 
istaknuvši da nitko nema pravo ubiti 
tek začeto dijete u ime pogrešnih ar-
gumenata, kako ono zapravo još nije 
čovjek. Ako se već u malom žiru krije 
gorostasni hrast koji će iz njega izra-
sti, kako se onda neki usuđuju reći da 
u tek začetom djetetu nije već prisu-
tan čovjek u kojeg će se ono razviti, 
upitao je biskup i pozvao sudionike 
slavlja da s još većom zauzetošću vje-
re, opredijeljeni za život, uvjeravaju 
ljude da se ne poigravaju sa životom i 
ubijaju začeto dijete u majčinoj utro-
bi. Pozvao je nazočne da s Marijom, 
majkom života, mole za bračne dru-
gove da budu hrabri darovatelji živo-
ta, a za javne djelatnike neka nikada 
ne donose zakone protiv života i čo-
vjekova dostojanstva. Isusovu pak 
Majku, koja se sa svojom slobodom 
opredijelila biti suradnica s Bogom 
na pobjedi života, zamolio je da svi-
ma prisutnima pomogne ići njezinim 
putemu životu. 

Iza popričesne molitve uslijedila 
je procesija središtem Voćina s likom 
Gospe Voćinske, a po povratku u cr-
kvu biskup je predvodio čin predanja 
naših obitelji Isusovoj Majci. 

Duhovna i materijalna pomoć
Nakon podnevnog odmora i okrjepe 
obitelji s brojnom djecom okupile su 
se u Hrvatskom domu u Voćinu, gdje 
je za njih održan prigodan program. 
Biskup Antun im je i ondje uputio ri-
ječ pozdrava, zahvale i ohrabrenja. 
Najprije ga je zanimalo kako su rodi-

telji, njihova djeca i mladi, a onda je 
izrazio radost što i ovdje može biti s 
njima jer su oni nositelji najboljega i 
najdragocjenijega što Hrvatskoj treba, 
a to je opredijeljenost za život, na ko-
joj im je svesrdno zahvalio. Rekao je 
da nije lako surađivati s Bogom života, 
ali da je u tome njihova veličina. Po-
svjedočio im je da ih se svaki dan sjeti 
u molitvi i da Bogu povjerava neka ih 
ne napusti u njihovim poteškoćama. 
Pozvao ih je da i oni svaki dan mole 
i na taj način uvode Isusa Krista i nje-
govu Majku u svoju obitelj. Podsjetio 
ih je kako u svojim brigama i poteško-
ćama nisu sami, nego da ih i Požeška 
biskupija nastoji duhovno i materijal-
no pratiti. Zahvalio je svima koji vole 
obitelji s brojnom djecom i podupiru 

ih, napose djelatnicima biskupijskoga 
Obiteljskog centra „Pro vita et familia“ 
na čelu s voditeljicom Anom Matković, 
koja je pred novim porodom djetetai 
zbog čega su joj nazočni zapljeskali; 
djelatnicima Biskupijskog Caritasa i 
svima drugima. Poželio je da ih Bog 
blagoslovi te uvijek ostanu radosni jer 
su na njegovoj strani. U prigodnom 
programu koji je vodio Ivica Rajkova-
ča, tajnik Caritasa Požeške biskupije, 
nastupila su djeca iz požeških, pleter-
ničkih i voćinskih obitelji s pjesmom i 
kratkim scenskim izričajima.

Na završetku susreta bogoslovi su 
pomogli u podjeli novčanog dara Po-
žeške biskupije obiteljima s brojnom 
djecom pred početak nove školske 
godine. 
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U nedjelju 9. rujna u požeškoj Ka-
tedrali biskup Antun Škvorčević 
predvodio je misno slavlje pod 

kojim je zaredio za đakone Mateja 
Filipovića iz Župe sv. Marije Magda-
lene u Sopju i Tomislava Dokozu iz 
Župe sv. Leopolda Mandića u Požegi. 
U uvodnoj riječi biskup je rekao broj-
nim okupljenim vjernicima da je ovo 
dan radosti požeške mjesne Crkve 
jer su dvojica njezinih mladića odgo-
vorila na Božji poziv, krenula putem 
svećeništva i dospjela do trenutka kad 
ih Crkva po biskupovu služenju prima 
među zaređene službenike. Pozdra-
vio je ređenike, a zatim svećenike na 
čelu sa župnicima župâ iz kojih oni 
dolaze. S posebnom zahvalnošću po-
zdravio je nazočne poglavare i bogo-
slove Međunarodnoga crkvenog kole-

Đakonsko ređenje u požeškoj Katedrali

gija »Sedes sapientiae« u Rimu, Joséa 
Huerta i Randija Bouquerina, gdje su 
ređenici proboravili tri godine, potom 
rektora Nadbiskupskoga bogoslovnog 
sjemeništa u Zagrebu, Anđelka Košća-
ka, roditelje i druge članove obitelji 
ređenika, kao i sve nazočne vjernike 
iz njihovih župa. Pozvao je sudionike 
slavlja da otvore prostore svoga vjer-
ničkog srca i postanu dionicima do-
gađaja koji je Bog pokrenuo u dvojice 
ređenika. 

Duhovna gluhoća
U homiliji biskup je podsjetio nazočne 
na činjenicu da ljudi, unatoč fizički 
zdravim ušima i jeziku, mogu dospjeti 
u stanje duhovne gluhoće i nijemosti 
za Božju stvarnost u njihovim srcima. 
Kazao je da u Hrvatskoj ima mnogo 

ljudi koji nemaju osjećaja za dubinu i 
širinu života, nesposobnih prepoznati 
Božje djelovanje u njima i u svijetu. 
Međutim, nastavio je biskup, ima i 
onih koji svojom budnošću duha čuju 
iskonske Božje zovove, osjećaju ih kao 
svoje i znaju o njima govoriti. Ustvrdio 
je da se među takve ljude ubrajaju i 
dvojica ređenika, koji u svom srcu nisu 
ostali neosjetljivi za Božji poziv da kre-
nu putem nasljedovanja njegova Sina 
Isusa Krista, nego su razgovarali s 
njim jezikom srca i stavili se u službu 
njegova djela ljudskog spasenja. Po-
zvao je sudionike slavlja da mu se pri-
druže u zahvaljivanju Isusu Kristu što 
nas u Hrvatskoj ne ostavlja gluhima i 
nijemima za višu razinu postojanja, 
nego nas i po dvojici kandidata za đa-
konat ohrabruje da u buci svijeta čuje-
mo i ne ostajemo nemoćni opredijeliti 
se za Božje djelo. 

Evanđeosko poslanje
Kandidatima za đakonat poručio je 
kako će u ređenju biti opunomoćeni 
da u snazi Božjega Duha ljudima na-
viještaju Božju riječ i istinu o njima. 
Podsjetio ih je da taj dar nose u krhkim, 
glinenim posudama, kako je govorio sv. 
Pavao, te je stoga pozvao prisutne vjer-
nike da trajno mole za njih kako taj dar 

Biskup je pozvao sudionike slavlja da mu se pridruže u 
zahvaljivanju Isusu Kristu što nas u Hrvatskoj ne ostavlja 
gluhima i nijemima za višu razinu postojanja, nego nas i 
po dvojici kandidata za đakonat ohrabruje da u buci svijeta 
čujemo i ne ostajemo nemoćni opredijeliti se za Božje djelo.

ne bi svojim ponašanjem obezvrijedili 
ili izdali, kao što se to dogodilo s nekim 
svećenicima u posljednje vrijeme. Upo-
zorio je kako je lakše druge kritizirati i 
osuđivati, ali da to nikome ne pomaže i 
da je mnogo bolje molitvom i na druge 
načine pomoći svećenicima da budu 
ono na što ih je Bog pozvao. Biskup je 
progovorio i o obvezama koje đakoni 
svojim ređenjem preuzimaju. Podsjetio 
ih je da postaju službeni molitelji Crkve 
po svakodnevnoj molitvi časoslova, da 
im je povjereno naviještanje Božje rije-
či te da su ređenjem uključeni (inkar-
dinirani) u konkretnu mjesnu požešku 
Crkvu kako bi ona imala stabilan broj 
službenika za izvršavanje evanđeoskog 
poslanja. Biskup je pozvao ređenike da 
radosno i odvažno prihvate obveze koje 
im Crkva povjerava svetim ređenjem. 

Na svršetku misnog slavlja biskup 
je novozaređenim đakonima čestitao 
na onome što su postali po svetom 
redu. Čestitao je njihovim roditelji-
ma, rodbini i prijateljima, a njihovim 
poglavarima, kako onima iz Zagreba 
tako onima iz Rima, zahvalio za njihov 
odgojni doprinos. Pozvao je nazočne 
da se raduju s njima i da mole za njiho-
vu vjernost Isusu Kristu u službi koju 
su primili te je na njihovo đakonsko 
služenje zazvao Božji blagoslov.

Biskup je progovorio i o obvezama koje đakoni svojim ređenjem 
preuzimaju. Podsjetio ih je da postaju službeni molitelji Crkve po 
svakodnevnoj molitvi časoslova, da im je povjereno naviještanje 
Božje riječi te da su ređenjem uključeni (inkardinirani) u 
konkretnu mjesnu požešku Crkvu kako bi ona imala stabilan 
broj službenika za izvršavanje evanđeoskog poslanja.
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Na blagdan Male Gospe, 8. rujna, 
vjernici iz župa Slavonsko-po-
dravskog arhiđakonata Požeške 

biskupije hodočastili su u Voćin. Sveča-
no euharistijsko slavlje u svetištu Maj-
ke Božje Voćinske predvodio je biskup 
Antun Škvorčević. Na početku slavlja 
biskup Antun je pred likom Gospe Vo-
ćinske uputio molitveni pozdrav Isu-
sovoj Majci, a dvadesetak tisuća hodo-
časnika odgovaralo je pjevajući poklik 
»Blažena ti što povjerova!« Pozdravlja-
jući nazočne svećenike i hodočasnike, 
biskup je osobitu dobrodošlicu uputio 
gostima iz Italije, poglavarima i bogo-
slovima Međunarodnoga crkvenog za-
voda »Sedes sapientiae«, među kojima 
su bili ekonom José Huerta i profesor 
Randi Bouquerin, prispjeli na đakon-
sko ređenje dvojice bogoslova Požeške 
biskupije. 

Božja rodbina
U homiliji biskup je podsjetio hodo-
časnike da su se i večeras kao obitelj 
sabrali obnoviti se oko Isusove Majke 
u Voćinu u svom kršćanskom identite-
tu i u vjeri da je njezin sin Isus Krist 
njihova sudbina i sreća. Govoreći u 
naviještenoj Božjoj riječi o Isusovu 
ljudskom podrijetlu, biskup je ustvr-
dio da je Bog u svim onim ljudima, čija 
su imena navedena u Isusovu rodo-

slovlju, ostvarivao svoj naum spasenja 
i pripravljao utjelovljenje svoga Sina 
Isusa Krista koje će se ostvariti u krilu 
skromne nazaretske djevojke Mari-
je. Poručivši da nas blagdan Rođenja 
Blažene Djevice Marije podsjeća da 
smo zahvaljujući Marijinoj suradnji s 
Bogom postali Božja rodbina, biskup je 
naglasio da smo u krvi Kristove ljuba-
vi na križu postali Božji sinovi i kćeri. 
Ispripovjedio je kako mu je nedavno 
jedna hodočasnica rekla da rado i če-
sto dolazi u Marijina svetišta, napose 
u Voćin jer se ona i Marija dobro razu-
miju, za razliku od ljudi u svojoj obi-
telji i šire u društvu s kojima je često 
u nesporazumima. Posvjedočila mu 

Blagdan Male Gospe u Voćinu

Poručivši da nas blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije 
podsjeća da smo zahvaljujući Marijinoj suradnji s Bogom 
postali Božja rodbina, biskup je naglasio da smo u krvi Kristove 
ljubavi na križu postali Božji sinovi i kćeri.

je kako, kad dođe u Voćinsko svetište i 
pogleda Marijin lik, razumije da ju ona 
voli istom onom majčinskom ljubavlju 
kojom voli Isusa Krista i da je Marija 
u Isusu Kristu i nju rodila za vječnost. 

Stavimo Boga na prvo mjesto
Govoreći o prvom čitanju u kojem pro-
rok Mihej naviješta da Bog zlim ljudi-
ma neće dopustiti da upropaste njegov 
narod i da će se njegov plan spasenja 
ostvarivati i u stanjima ljudskih nemo-
ći, biskup je poručio hodočasnicima 
da nisu prepušteni samima sebi, nego 
da su voljeni Božji narod i da ih Bog 
vodi k cilju koji je za njih osmislio u 
Isusu Kristu te ih je ohrabrio da se ne 
boje nikakvih obiteljskih ni narodnih 
teškoća. Govoreći o drugom čitanju iz 
poslanice Rimljanima, u kojem apo-
stol Pavao tvrdi da Bog u svemu na 
dobro surađuje s onima koji ga ljube, 
biskup je pozvao hodočasnike da Boga 
i njegova Sina Isusa Krista, koji je po-

bijedio smrt, stave na prvo mjesto u 
svom životu i u svakodnevnoj osobnoj 
i obiteljskoj molitvi, poput Marije, te u 
svojim srcima razmišljaju kako da u 
svom životu najbolje ostvare ono što 
je Bog s njima naumio. Progovorio je 
o pozivu i izabranju koje Bog upuću-
je pojedinoj osobi istaknuvši kakav je 
dragocjeni dar svećeničko zvanje te je 
dvojicu kandidata za primanje svetog 
reda đakonata potaknuo da na ovom 
hodočašću u predvečerje svoga đakon-
skog ređenja zahvale za njega i zamo-
le Isusovu Majku da im pomogne biti 
vjernima, a sve nazočne potaknuo da 
mole za njih i za druge naše mlade koji 
su otvoreni poticajima Božjeg Duha 
kako bi se spremno odazvali pozivu za 
svećeništvo. Vjernike je potaknuo da 
mole za svoje svećenike, a svećenike 
da mole za vjernike i da na taj način 
učvršćuju svoje međusobno zajedniš-
tvo. Osvrnuo se i na bračni i obiteljski 
poziv te je bračnim drugovima poru-
čio da po naputku sv. Pavla ljube Boga 
te da će Bog surađivati s njima u ljuba-
vi jednih prema drugima, da im brak 
bude čvrsto zajedništvo otvoreno daru 
života. Svim hodočasnicima zaželio 
je da se sa zahvalnošću sjete svoga 
rođenja i spomenu svoga krsnog pre-
porođenja te da se jednom uz pomoć 
Marijinog zagovora rode na puninu 
vječnog života. 

Nakon popričesne molitve uslije-
dila je služba svjetla, pohvala i mol-
benica Mariji pri kojoj je uzdizanje 
upaljenih svijeća uz pjesmu ostvarilo 
upečatljiv prizor, koji je i ovom prigo-
dom oduševio hodočasnike.
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Na Gospinu polju, predosman-
lijskom lokalitetu iznad Bilog 
Briga kod Nove Kapele, po-

svećenom Blaženoj Djevici Mariji, 
u predvečerje Male Gospe, 7. rujna, 
biskup Antun Škvorčević predvodio 
je svečano euharistijsko slavlje s broj-
nim vjernicima iz posavskog dijela 
Požeške biskupije. Biskup je u po-
zdravu kazao kako se i ovim slavljem 
slaže vjernički vijenac odanosti Isuso-

Svetkovina Uznesenja Blažene Djevice Marije – Veli-
ka Gospa svečano je proslavljena u srijedu 15. kolo-
voza u Župi Jasenovac. Pred mnoštvom okupljenih 

vjernika, od kojih su mnogi hodočasnici pristigli iz su-
sjednih župa novljanskog dekanata, svečano misno slav-
lje u jasenovačkoj župnoj crkvi, u zajedništvu s Pejom 
Oršolićem, domaćim župnikom i dekanom novljanskog 
dekanata, predvodio je mr. Perica Matanović, župnik 
Župe bl. Alojzija Stepinca u Novskoj. U homiliji vlč. je Pe-
rica nastojao dočarati veličinu lika Blažene Djevice Ma-
rije, napose u vidu njezine vjere, jednostavnosti, poni-
znosti te poslušnosti prema Božjoj volji istaknuvši kako 
nas njezin primjer potiče na poštivanje dostojanstva na-
ših bližnjih te nas poziva na spremnosti za pomirenje. 
Nakon misnog slavlja uslijedila je svečana procesija sa 
slikom Uznesenja Blažene Djevice Marije središtem mje-
sta. Slavlju Gospine svetkovine prethodila je trodnevna 
duhovna priprava koju su predvodili Pejo Oršolić, doma-
ći župnik, Josip Prpić, župni vikar u Župi sv. Luke Evan-
đelista u Novskoj te Krunoslav Juraković, novoimenova-
ni ravnatelj Katoličke osnovne škole u Novskoj.

Predvečerje Male Gospe na Gospinu Polju

Marijin primjer nas ohrabruje da nitko od nas ne gubi vrijeme 
na ono što je negativno, nego i u najskromnijim okolnostima 
svoga života, iz svijesti da nas je Bog postavio u njih, nastoji, 
povezan s njime, ostvarivati ono što može te tako učiniti da 
Hrvatska bude bolja

Proslava Velike Gospe u Jasenovcu

voj Majci koji započne u Kloštru kod 
Slavonskog Kobaša, pa preko Voćina, 
Pleternice i Kutjeva završava u Voći-
nu na Malu Gospu. Izrazio je radost 
što okupljeni vjernici svojim raspolo-
ženjem srca stvaraju stanje u kojem 
se osjeća snaga prisutnosti Isusove 
Majke. Pozvao ih je da pokajanjem za 
ono što ih tišti u savjesti budu dublje 
povezani s Bogom i međusobno kako 
bi mogli zagovorom Isusove Majke 

biti što plodniji dionici Isusova otaj-
stva koje slavimo. 

U homiliji biskup je ustvrdio da 
samo okupljanje vjernika na hodoča-
sničkim mjestima ima svoje značenje 
jer oni time svjedoče da pripadaju 
povijesti koju je pokrenuo Bog i u 
kojoj je dao važno mjesto nazaretskoj 
djevojci Mariji kako bi u Isusu Kristu 
svakom čovjeku omogućio dioništvo 
na njegovu životu. Istaknuo je da nas 
sv. Pavao u današnjem ulomku iz Po-
slanice Rimljanima uvjerava da Bog 
ne djeluje usputno, nego planski, što 
je očitovao na Mariji da bi nam po-
svijestio kako je svakoga od nas on 
smislio i dodijelio nam važnu ulogu u 
vremenu i prostoru koje nam je dao 
na raspolaganje. Biskup je hodoča-
snicima pripomenuo kako nas govor 
u Hrvatskoj, koji ustrajava na tome 
da kod nas ništa ne valja i ništa se ne 
može, umrtvljuje te ne poduzimamo 

ono što je moguće. Marijin primjer 
nas ohrabruje da nitko od nas ne 
gubi vrijeme na ono što je negativno, 
nego i u najskromnijim okolnostima 
svoga života, iz svijesti da nas je Bog 
postavio u njih, nastoji, povezan s nji-
me, ostvarivati ono što može te tako 
učiniti da Hrvatska bude bolja. Djelo-
vati iz svijesti Božje nazočnosti u na-
šem životu čini nas moćnima i čuva 
da ne budemo žrtve negativnosti.

Nakon popričesne molitve krenu-
la je mala povorka s Gospinim likom 
kroz mnoštvo hodočasnika koji su joj 
upaljenim svijećama iskazivali oda-
nost, klicali i upućivali molitve. Na 
kraju je biskup zaključio molitvom 
predanja Isusovoj Majci. Župnik i vo-
ditelj svetišta Stjepan Bakarić zahva-
lio je biskupu za predvođenje slavlja, 
a pojedincima i skupinama za pomoć 
u uređenju svetišnog prostora. 
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Na blagdan Male Gospe, 8. rujna, 
biskup Antun Škvorčević pred-
vodio je svečano euharistijsko 

slavlje u svetištu Majke Božje Kutjev-
ske. Na početku slavlja biskup Antun 
je pred Gospinim likom uputio moli-
tveni pozdrav Isusovoj Majci, a brojni 
hodočasnici odgovarali su pjevajući 
poklik »Blažena ti što povjerova!« Po-
zdravljajući potom nazočne svećenike 
i Marijine štovatelje, biskup im je če-
stitao svetkovinu Marijina rođenja, a 
žiteljima Kutjeva na čelu s nazočnim 
gradonačelnikom čestitao je Dan gra-
da. Poručio im je da ih je na ovo slav-
lje okupila Marija koja uvijek iskazuje 
razumijevanje za njihove tjeskobe, jer 
je puna majčinske ljubavi, te ih upu-
ćuje da njenom sinu Isusu Kristu, je-
dinom spasitelju čovjeka, povjere sve 
terete i nevolje života poželjevši da s 

U Kutjevu proslavljen blagdan Male Gospe

Biskup je potaknuo nazočne da 
mole kako bi u našoj domovini 
bilo političara, gospodarstvenika 
i drugih javnih djelatnika koji 
se u svom djelovanju neće 
ravnati po diktatu javnog 
mnijenja nametnutog u interesu 
određenih ideologija i interesnih 
skupina, nego po Isusovim 
evanđeoskim vrijednostima, 
i koji će se, ponosni na svoju 
kršćansku vjeru, zauzimati za 
moralna načela u osobnom i 
javnom životu.

ovog susreta otiđu oslobođeni iznutra 
i radosni što nisu sami na svom život-
nom putu. Pozvao ih je da u molitvi 
povjere Isusovoj Majci svoje obitelji, 
crkvu i domovinu.

Tko nam je na prvom mjestu?
U homiliji biskup je rekao hodoča-
snicima da Marija i ovdje, u Kutjevu, 
s njima zapodijeva topli, brižni, maj-
činski razgovor podsjećajući ih tko 
su oni u Isusu Kristu te da se s ovog 
hodočašća neće vratiti kućama pra-
zni. Tumačeći naviještenu Božju riječ, 
biskup je istaknuo koliko je važno da 
ne dopustimo biti duhovno zagušeni 
površnim i pojednostavljenim pristu-
pima čovjeku u javnim medijima, na 
političkoj i drugim razinama druš-
tvenog života u Hrvatskoj, nego da 
povjerujemo Božjoj riječi kako je Isus 

Krist, rođen od Blažene Djevice Mari-
je, jedini moćan pobijediti zlo i smrt 
te da on može biti naš mir ako ga po-
put Marije stavimo na prvo mjesto u 
svom osobnom, obiteljskom i javnom 
životu. Pozvao je nazočne da na ovom 
hodočašću provjere koje su mjesto u 
svom životu dali Isusu Kristu i za što 
se zauzimaju obiteljski i javno, kakve 
perspektive otvaraju svojim opredje-
ljenjima. Potaknuo ih je da mole kako 
bi u našoj domovini bilo političara, 
gospodarstvenika i drugih javnih dje-
latnika koji se u svom djelovanju neće 
ravnati po diktatu javnog mnijenja 
nametnutog u interesu određenih ide-
ologija i interesnih skupina, nego po 
Isusovim evanđeoskim vrijednostima 
i koji će se, ponosni na svoju kršćan-
sku vjeru, zauzimati za moralna nače-
la u osobnom i javnom životu.

Marijin zagovor
Izrazio je uvjerenje da nazočni hodo-
časnici osjećaju kako se u Hrvatskoj 
mnogo toga može pokrenuti na bolje 
ako u dubini svoga bića budu spremni 
oslobađati svoje srce od negativnosti, 
sebičnosti i zla. Zamolio je Mariju, koja 
je stoljećima u ovom svetištu ljudima 
posredovala Božju istinu o čovjeku, da 
i danas majčinski približi svakom ho-
dočasničkom srcu veličinu života po 
Bogu i da im svojim zagovorom pomo-
gne živjeti u skladu s time.

Na svršetku misnoga slavlja bi-
skup je poručio hodočasnicima da 
Bog može u njima stvoriti novo ži-
votno stanje, preobraziti njihovu ne-
moć u pobjedu ako vjerno surađuju 
s njime te im je poželio da bude bla-
goslovljeno sve ono što će nastojati u 
tom pogledu činiti.
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U predvečerje svetkovine Uznese-
nja Blažene Djevice Marije, 14. 
kolovoza, u marijanskom sve-

tištu Kloštar kod Slavonskog Kobaša 
biskup Antun Škvorčević predvodio 
je svečano euharistijsko slavlje s broj-
nim hodočasnicima iz posavskog dije-
la Požeške biskupije i slavonsko-brod-
skog kraja.

Pobjeda nad propadljivošću
Pozdravljajući nazočne vjernike, bi-
skup je rekao da su se na duhovnom 
tragu svojih djedova i baka, očeva i 
majki večeras ponovno okupili na 
ovom mjestu gdje se stoljećima dono-
silo ono najljepše što slavonski čovjek 
ima za Isusovu Majku: srce puno oda-
nosti i zahvalnosti. 

U homiliji biskup je upitao nazoč-
ne raduju li se još uvijek zbog pobjedâ 
hrvatske nogometne reprezentacije 
na minulome svjetskom nogomet-
nom prvenstvu ili je njihova radost 
već pomalo splasnula. Ustvrdio je 
kako je lijepo što se znamo radovati 
hrvatskim pobjedama na različitim 
razinama osobnog i društvenog živo-
ta, ali da je još ljepše i važnije rado-
vati se pobjedi nad raspadljivošću i 
prolaznošću koju je Bog po Isusu Kri-
stu podario jednostavnoj i skromnoj 
nazaretskoj djevojci Mariji, koju da-
nas slavimo, i obećao je svima nama, 
kako tumači sv. Pavao u ulomku iz 
Prve poslanice Korinćanima, navije-
štenom u drugom današnjem čitanju. 
Naglasio je kako je sasvim razumlji-

Predvečerje Velike Gospe  
u Kloštru kod Slavonskog Kobaša

Biskup je izrazio uvjerenje 
da su hodočasnici došli u 

marijansko svetište u Kloštar 
da se na tragu brojnih ljudi 

prije njih obnove u svijesti da 
usred životnih nevolja, tuga, 

žalosti i na koncu u smrti 
mogu biti jaki onom snagom 

kojom je Isusova Majka 
pobijedila smrt i bila uznesena 

na nebo.
vo da je Isusa u pobjedi nad smrću 
prva slijedila njegova Majka jer joj 
je anđeo već u navještenju obznanio 
da je milosti puna i da je Gospodin s 
njome. U naviještenom evanđeoskom 
ulomku nazvana je i blaženom što je 
u svom tijelu rodila Sina Božjega, ali 
po Isusovoj tvrdnji ona je još blaženi-
ja jer je slušala Božju riječ, usvajala je 
u svom srcu i po njoj živjela te tako 
omogućila Bogu da po njoj ostvaruje 
svoj naum, bude u njoj prisutan svo-
jom pobjedničkom moći od njezina 
začeća do nebeske proslave.

Vjerničko svjedočanstvo
Kazao je nazočnima kako ga je veoma 
obradovalo kad je vidio kako je u po-
bjedničkoj povorci hrvatskih nogome-

taša od zagrebačkog uzletišta do Trga 
bana Jelačića u Zagrebu, dok su mnogi 
nosili hrvatske zastave i druga nacio-
nalna obilježja, reprezentativac Mateo 
Kovačić nosio zastavu svoje župe sv. 
Antuna Padovanskog u Sesvetskim 
Selima te na taj način svjedočio svoj 
vjernički identitet. Dobro je da se ra-
dujemo kao Hrvati, ali naše nacional-
no je slabo ako nije prožeto Božjom 
prisutnošću i snagom. Rekao je da je 
spomenuti nogometaš u jednim fran-
cuskim novinama prikazan kao Hrvat 
koji se ne srami Boga i koji je u najve-
ćim trenucima pobjedničke radosti 
posvjedočio da kao nogometaš živi od 
Božje blizine koju je naučio u svojoj 
župi u kojoj je kao dječak ministrirao, 
a kao mladić upoznao svoju suprugu i 
ondje se s njom vjenčao. Na novinskoj 
slici Mateo je prikazan u dubokoj moli-
tvenoj sabranosti, uvjerljiv u vjeri koju 
se ne srami javno očitovati i uspješan u 
svom nogometnom umijeću. Biskup je 
ukazao na posebnu ljepotu hrvatskog 
čovjeka, kad on u svakom trenutku 
svoga života računa s Bogom i želi s 
njime biti pobjednik, te je poželio sre-
ću Mateu Kovačiću i drugima koji na-
stoje živjeti poput njega.

Biskup je izrazio uvjerenje da su 
hodočasnici došli u marijansko sve-
tište u Kloštar da se na tragu brojnih 
ljudi prije njih obnove u svijesti da 
usred životnih nevolja, tuga, žalo-
sti i na koncu u smrti mogu biti jaki 
onom snagom kojom je Isusova Maj-
ka pobijedila smrt i bila uznesena na 
nebo. Govoreći o njezinu uznesenju 
na nebo, biskup je pojasnio da nije 
riječ o njezinu odlasku u neki prostor, 
nego da je snagom muke i smrti svog 
Sina ušla u puno zajedništvo Božjeg 
života i da se tako ostvarila u onoj pu-
nini ljudskosti koju je Bog u Isusu Kri-
stu namijenio njoj i svima nama. Sto-
ga, kako tvrdi Drugi vatikanski sabor, 
Marija je veliki znak nade i utjehe na 
našem životnom putu. Uputio je mo-
litvu Isusovoj Majci da bude zagovor-
nica našim mladima, napose onima 
koji su u braku te vjeruju životu i lju-
bavlju spremni na žrtvu služe životu. 
Poželio je sudionicima slavlja da se s 
ovog hodočašća vrate svojim kućama 
radosni, u uvjerenju da na životnom 
putu nisu prepušteni samima sebi, 
nego da je s njima Marija i njezin Sin 
Isus Krist, pobjednik nad smrću.

Nakon popričesne molitve uslije-
dila je zavjetna procesija sa slikom 
Gospe Kloštarske iz 18. st., koju su 
hodočasnici s upaljenim svijećama u 
rukama pratili pjesmom i poklicima. 
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Na blagdan sv. Klare Asiške, 11. 
kolovoza, biskup Antun Škvor-
čević pohodio je samostan sv. 

Klare u Požegi i ondje u samostan-
skoj crkvi predvodio misno slavlje. S 
njim su koncelebrirali Ivica Žuljević, 
prepošt požeškoga Stolnog kaptola sv. 
Petra i župnik požeške Župe sv. Tere-
zije Avilske, fra Milan Krišto, župnik 
požeške Župe Duha Svetoga i gvardi-
jan franjevačkog samostana u Požegi, 
fra Rozo Brkić, župnik Župe sv. Roka 
u Virovitici i gvardijan virovitičkog 
samostana te drugi svećenici.

Punina života
Na početku misnoga slavlja biskup An-
tun je sestrama klarisama i svima na-
zočnima čestitao svetkovinu sv. Klare, 
a s. Klari Lisac izbor za novu poglava-
ricu te njezin imendan. Rekao je kako 
je Isus Krist u svojoj vjernoj službeni-
ci Klari, koja je na današnji dan prije 
sedamsto šezdeset i pet godina iz ovog 
svijeta prešla k Ocu, uspio ostvariti 
onu puninu života za koju se zauzeo 
na križu do kraja, do u smrt. Pozvao 
je nazočne da po zagovoru sv. Klare 
povjere Isusu Kristu sestre klarise i 
njihovo ponizno, vjerno i dragocjeno 
služenje molitve i žrtve, a potom i sebe 
u svojim nemoćima.

U homiliji biskup je istaknuo da pi-
tanje tko je čovjek i što je uopće život 
predstavlja veliki izazov. Spomenuo 
je kako se uvijek iznova javljaju nove 
teorije o čovjeku, da se u posljednje 
vrijeme na ponešto nasilan način kod 
nas promiče poimanje da čovjek nije 
muško i žensko, otac i majka, nego 
neko neodređeno biće kojemu mi 
određujemo značenje te tako čovjek 
postaje ideološkom žrtvom. Podsjetio 
je na čovjekovu otajstvenost, dubinu 
i neuhvatljivost njegove jedinstvene 
i neponovljive osobe ustvrdivši da je 
on biće duha koje je smišljeno Božjom 
strategijom ljubavi te on nije određen 
za nešto malo prolaznoga života, nego 

Svetkovina sv. Klare kod požeških klarisa
Biskup je rekao kako 
je Isus Krist u svojoj 
vjernoj službenici Klari, 
koja je na današnji dan 
prije sedamsto šezdeset 
i pet godina iz ovog 
svijeta prešla k Ocu, 
uspio ostvariti onu 
puninu života za koju 
se zauzeo na križu do 
kraja, do u smrt.

za puninu i vječnost. Tko je čovjek 
najbolje je moguće iščitati s lica utje-
lovljenog Sina Božjega, Isusa Krista. 
Jedan od onih koji je u njemu prepo-
znao istinu svoga čovještva bio je sv. 
Franjo Asiški. Odbacivši model čovje-
ka po zamisli trgovačkog i viteškog 
društva svoga vremena, radikalno 
se opredijelio za čovjeka po zamisli 
Božjoj, najtješnje sjedinjen s Isusom 
Kristom. U tom njegovu opredjeljenju 
slijedila ga je sv. Klara.

Ovisna o Isusu Kristu
Biskup je na temelju prvog čitanja iz 
Knjige proroka Hošee progovorio o 
bračnoj povezanosti između muža 
i žene kao slici Božjeg odnosa pre-
ma svome narodu koji prema njemu 
može biti nevjeran, ali on ostaje uvijek 
vjerna strana. Podsjetio je na rastavu 
u braku i istaknuo da se međusobni 

problemi ne mogu riješiti bijegom i od-
laskom u vlastitu osamu. Kazao je da 
čovjek u osami ostaje bez one odnosne 
točke zahvaljujući kojoj spoznaje kako 
on postoji kao jedinstvena i neponov-
ljiva osoba, drugačija od svih drugih 
koje susreće. Franjin i Klarin bijeg od 
svjetovnog načina života nije bio odla-
zak u osamu, nego nasljedovanje Isusa 
Krista, puta na kojem su bili najdublje 
sjedinjeni s njime, ispunjeni njegovom 
ljubavlju s križa.

Bilo je to svojevrsno ostvarenje 
njihove potpune ucijepljenosti u Isusa 
Krista. Biskup je kazao kako je suvre-
meno društveno ozračje usmjereno 
prema materijalnom, na razinu imati 
na kojoj se čovjek ne može u punini 
ostvariti jer je njegova sreća i puni-
na postojanja – kako je to jezgrovito 
izrazio Shakespeare u glasovitom Ha-
mletovu stihu na razini biti, „biti ili ne 
biti“. Klara nije dopustila da ostane 
zarobljena na razini „imati“, nego je 
odabrala materijalno siromaštvo da 
bi bila u potpunosti ovisna o Isusu 
Kristu, on u njoj i ona u njemu, te tako 
ostvarila najvišu razinu postojanja. To 
je put kojim su uz Franju i Klaru pošli 
brojni muževi i žene tijekom povije-
sti, među njima danas i naše sestre 
klarise. Istaknuo je da se Isusov „vi u 
meni i ja u vama“ može ostvarivati u 
svakom pozivu i poslanju te je poželio 
nazočnima da odvažnije idu putem na 
kojem mogu iskusiti puninu ljudskog 
postojanja. 

Klara nije dopustila da ostane zarobljena na razini „imati“, 
nego je odabrala materijalno siromaštvo da bi bila u potpunosti 
ovisna o Isusu Kristu, on u njoj i ona u njemu, te tako ostvarila 
najvišu razinu postojanja. To je put kojim su uz Franju i Klaru 
pošli brojni muževi i žene tijekom povijesti, među njima danas i 
naše sestre klarise.
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U Požegi je 30. kolovoza održan 
susret vjeroučitelja i odgoji-
teljica u vjeri Požeške bisku-

pije prigodom početka nove škol-
ske godine. Središnji dio susreta 
bila je sveta misa u crkvi sv. Lovre 
koju je predvodio biskup Antun 
Škvorčević. Uvodeći u euharistijsko 
slavlje, biskup je pozdravio prisut-
ne vjeroučitelje i odgojiteljice u vje-
ri te im rekao kako su jučer na općoj 
audijenciji pape Franje u Rimu bili 
maturanti katoličkih gimnazija Po-
žeške biskupije kojima je Sveti Otac 
posvijestio važnost njihova odgoja 
u vjeri, kojemu napose služe vjero-
učitelji svjedočeći im tko su oni po 
Božjem naumu. Biskup je pozvao 
vjeroučitelje da provjere s kakvim 
raspoloženjem započinju novu 
školsku godinu i služenje mladim 
naraštajima te ih je potaknuo da na 
ovom slavlju zamole za svoje djelo-
vanje Božju pomoć. 

Susret vjeroučitelja na početku 
nove školske godine

Obogaćivati druge
U homiliji biskup je izrazio uvje-
renje da su nazočni vjeroučitelji 
svjesni koliko je njihovo poslanje 
dragocjeno jer je sudbina Božje ri-
ječi na ovim prostorima naše hrvat-
ske domovine stavljena u njihove 
ruke, a još više u njihovo srce i u 
njihovu vjernost Isusu Kristu. Tako-
đer je izrazio uvjerenje da su svje-
sni kako im mandat za poučavanje 
vjeronauka u školi nije udijeljen 
da bi djelovali u svoje vlastito ime, 
nego u ime Crkve kojoj je Isus Krist 
povjerio poslanje, a oni postali nje-
govim dionicima. Upozorio ih je na 
napast da i oni postanu poput onih 
u Hrvatskoj koji se bave samo ne-
gativnostima, zarobljeni vlastitom 
sebičnošću i zloćom. Povezao je to 
s Isusovom evanđeoskom prispodo-

U homiliji biskup je 
izrazio uvjerenje da su 

nazočni vjeroučitelji 
svjesni koliko je njihovo 
poslanje dragocjeno jer 

je sudbina Božje riječi 
na ovim prostorima 

naše hrvatske domovine 
stavljena u njihove ruke, 
a još više u njihovo srce 

i u njihovu vjernost 
Isusu Kristu.

bom o potkopanoj kući te je pozvao 
nazočne da budu budni i ne dopuste 
Zlom da ih potkopa u izgrađivanju 
njihova bića i u njihovu vjeroučitelj-
skom poslanju. Govoreći o ulomku 
iz Prve poslanice Korinćanima navi-
ještenom u prvom čitanju, u kojem 
Pavao sebe predstavlja kao aposto-
la Isusa Krista, a Korinćane naziva 
svetima, izabranima i posvećenima 
u Isusu Kristu, koje je Bog obdario 
obilnim duhovnim darovima (ka-
rizmama), biskup je pozvao vjero-
učitelje da darove kojima ih je Bog 
obdario ne zadrže sebično za sebe, 
nego njima obogate Crkvu kao vjer-
ni i razumni Božji sluge, o kojima 
Isus govori u današnjem evanđeo-
skom ulomku. Poručio im je da su 
najbolje sluge onda kad drugima 
svjedoče kako su ishranjeni Božjom 

riječju i da su ljudi, ne samo velikog 
znanja nego i duboke vjere, koji po-
mažu mladima i djeci da izaberu 
Isusa Krista za svoju sudbinu. 

Življenje vjere
Upozorio je na Isusovu tvrdu riječ o 
zlim slugama čiji je udes među lice-
mjerima. Kazao je vjeroučiteljima 
kako je potrebno provjeriti gube 
li svoj identitet jer možda u svom 
poslanju žive licemjerno te govore 
o vjeri, a sami nisu vjerni Bogu. Po-
zvao ih je da na početku nove škol-
ske godine obnove svoju vjeru u Isu-
sa Krista te da s još većim žarom u 
svom vjeroučiteljskom poslanju na 
župnoj i biskupijskoj razini svjedoče 
svoju ugrađenost u život Crkve. 

Pri završetku svete mise biskup 
se zahvalio dosadašnjem predstoj-
niku Katehetskog ureda Robertu 
Mokrom te predstavio novoga 
predstojnika Roberta Kupčaka ko-
jega je preporučio njihovim moli-
tvama i suradnji. Potom je uručio 
kanonske mandate za poučavanje 
katoličkog vjeronauka u školi te 
odgojiteljicama u vjeri. Po primitku 
mandata svi vjeroučitelji i odgoji-
telji u vjeri, predvođeni biskupom, 
uputili su svoju vjeroučiteljsku mo-
litvu Bogu povjeravajući mu svoje 
navjestiteljsko poslanje.

Nakon svete mise vjeroučitelji 
i odgojiteljice u vjeri krenuli su u 
Dvoranu sv. Terezije Avilske gdje 
su imali kratki program. Kratkim 
izlaganjem predstavio im se novi 
predstojnik Katehetskog ureda, 
Robert Kupčak, te je progovorio o 
događanjima vezanima uz život 
Biskupije, rad u školi kao i o aktual-
nim pitanjima vezanima uz vjerou-
čiteljsko poslanje.
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Na poziv Ivana Gugana, predsjed-
nika Hrvatske državne samo-
uprave u Madžarskoj, 1. rujna, 

povodom blagdana Male Gospe, odr-
žano je hodočašće Hrvata u Santovo, 
mjesto na tromeđi Hrvatske, Madžar-
ske i Srbije u kojem živi dobro orga-
nizirana hrvatska zajednica kojoj sve-
srdno pomaže župnik Imre Polyák. 
Na hodočašću su sudjelovali Hrvati 
od Budimpešte, madžarskog Gradišća 
i Pomurja, do Pečuha i Bačke. Među 
ostalima bio je nazočan i hrvatski 
veleposlanik u Madžarskoj. Svečano 
hodočasničko slavlje na santovačkoj 
Vodici predvodio je požeški biskup 
Antun Škvorčević. Pozdrav mu je upu-
tio Stipan Balatinac iz Santova, pred-

Mađarski Hrvati 
hodočastili u 
santovačko svetište

stavnik Hrvata u Madžarskom parla-
mentu, spomenuvši važnost godišnjeg 
okupljanja Hrvata i njihova poveziva-
nja na temelju duhovne baštine svoga 
naroda. 

Marijanska duhovnost
Biskup je istaknuo kako je sinoć u Ple-
ternici bilo mnoštvo hodočasnika kod 
Gospe od Suza te da osjeća kako je ho-
dočašće madžarskih Hrvata u Santovu 
na neki način povezano s njime, jer je 
ono očitovanje marijanske duhovno-
sti koja je označila trinaeststoljetnu 
povijest našega naroda, te je i danas 
čvrsta poveznica Hrvata gdje god se 
oni nalazili. Kazao je kako su marijan-
ska svetišta mjesta posebne hrvatske 

srdačnosti gdje se svjedoči odanost, 
poštovanje i zahvalnost Isusovoj Majci 
te je potaknuo nazočne hodočasnike 
da takvim raspoloženjem sudjeluju u 
ovom slavlju povjeravajući Mariji sve 
životne terete. 

U homiliji biskup Škvorčević je - 
polazeći od naviještenog Isusova ro-
doslovlja - kazao da nas evanđelist, 
nabrajanjem mnoštva imena ljudi iz 
židovske prošlosti, podsjeća kako se 
Isus svojim utjelovljenjem ukorijenio 
u sasvim konkretan narod i u njegovu 
povijest da bi ostvario djelo ljudskog 
spasenja. Potvrdio je tako i vrijednost 
našega obiteljskog, hrvatskog rodo-
slovlja po kojem se očituje tko smo mi 
u konkretnosti našeg postojanja. 

Kazao je kako se čovjek pojavljuje 
na zemlji u konkretnoj obitelji koja pri-
pada široj narodnoj obitelji te da smo 
kao takvi nositelji određenih vrijedno-
sti. Vjera nam pomaže da ne ostanemo 
na razini onoga što mi o sebi samima 
smišljamo i što možemo učiniti iz svo-
jih ograničenih mogućnosti, nego nas 
čini dionicima onoga što su mnogi pri-
je nas u povezanosti s Bogom ostvarili. 
U tom smislu progovorio je o hrvat-
skom načinu »biti čovjek« i hrvatskoj 
kulturi. Biskup je istaknuo kako se ra-
duje i zahvaljuje svima koji se ovdje u 
Mađarskoj ne odriču hrvatskog načina 
»biti čovjek« kroz povezanost s Isusom 
Kristom u njegovoj Crkvi Katoličkoj. 
Rekao je kako u tom hrvatskom »biti 
čovjek« jedinstvenu ulogu ima Isusova 
Majka koju su Hrvati od davnine što-
vali i diljem domovine gradili joj crkve 
u čast, rado dolazili u njezina svetišta. 

Biskup je istaknuo kako su Hrvati upravo na hodočašćima 
u njezina svetišta izgrađivali posebnu duhovnu osjetljivost 
za Boga i čovjeka, obnavljali se u svijesti da ih je Isus Krist 
u krštenju zagrlio svojom ljubavlju koja je pobijedila smrt te 
živjeli slobodu i sigurnost i u najtežim životnim okolnostima.

Istaknuo je kako su Hrvati upravo na 
hodočašćima u njezina svetišta izgra-
đivali posebnu duhovnu osjetljivost za 
Boga i čovjeka, obnavljali se u svijesti 
da ih je Isus Krist u krštenju zagrlio 
svojom ljubavlju koja je pobijedila 
smrt te živjeli slobodu i sigurnost i u 
najtežim životnim okolnostima.

Bog voli maleno
Na temelju prvog čitanja iz Knjige pro-
roka Miheja biskup je istaknuo kako 
Bog voli maleno da bi u njemu ostva-
rio svoje veliko djelo. Prorok spominje 
mali Betlehem iz kojega će rođenjem 
od Žene izići veliki vladalac nad Izra-
elom najavivši tako rođenje Isusovo od 
jednostavne i skromne nazaretske dje-
vojke Marije. Biskup je kazao kako su 
mu neki danas pripovijedali da je mali 
broj Hrvata u Santovu, u Pomurju, u 
Gradišću, u Bačkoj i drugdje u Mađar-
skoj. Pozvao je nazočne da se ne muče s 
time, nego neka se pitaju jesu li postali 
duhovno maleni. Ustvrdio je: Onoliko 
ste veliki, koliko ste veliki u srcu. Dodao 
je da ne može ostati malen onaj čovjek 
koji svaki dan Bogu omogućuje da 
bude prisutan u njegovu životu.

Pri koncu misnog slavlja Stipan 
Balatinac zahvalio je biskupu Antunu 
za predvođenje misnoga slavlja, kao i 
svima koji su pridonijeli u organizira-
nju hodočašća. Biskup je još podsjetio 
nazočne kako su Hrvati u Mađarskoj, 
u Hrvatskoj i drugim zemljama gdje 
im je domovina onoliko duhovno po-
vezani jedni s drugima koliko ih me-
đusobno iznutra povezuje sam živi 
Isus Krist, napose u slavlju svete mise. 
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U ponedjeljak 3. rujna prigo-
dom 27. obljetnice ubojstva 
24 nedužna civila u Četekov-

cu, Čojlugu i Balinacima, biskup 
Antun Škvorčević pohodio je Mi-
kleuš, nedaleko od spomenutih 
mjesta u Župi Nova Bukovica, te 
u crkvi sv. Terezije Avilske pred-
vodio misno slavlje za poginule. 
Koncelebrirali su Mario Matijević, 
domaći župnik, Vladimir Škrinja-
rić, župnik u Podravskoj Moslavini 
i arhiđakon Slavonsko-podravskog 
arhiđakonata te svećenici Slatin-
skog dekanata na čelu s dekanom 
Draganom Hrgićem. Na početku 
slavlja župnik Matijević uputio je 
izraze dobrodošlice biskupu za-
hvalivši mu što i ove godine pred-
vodi misno slavlje o obljetnici 
ubojstva nedužnih civila. Pozdrav-
ljajući svećenike, okupljene vjerni-
ke, među kojima je bila i rodbina 
poginulih, te načelnika Općine 
Mikleuš, biskup je rekao kako je 
prije 27 godina ovaj kraj bio teško 
ranjen ubojitom mržnjom, ali da se 
nismo sabrali u mikleuškoj crkvi 
kako bismo se podsjećali na zlo i 
zločin, nego da bi se molitveno spo-
menuli naših poginulih. Potaknuo 
je prisutne da u srcu stvore pravo 

Spomen na ubijene nedužne civile 
u Četekovcu, Čojlugu i Balincima

raspoloženje molitve i ljubavi pre-
ma poginulima, koje je najbolji na-
čin njihova pamćenja. 

Proročke riječi
U homiliji biskup je spomenuo kako 
je dobro - prije nego li progovorimo 
nešto o događaju prije 27 godina - 
promotriti što se to dogodilo Isusu u 
današnjem evanđelju. Isus, nakon 
što je kršten na rijeci Jordanu te je 
Otac očitovao da je on njegov Sin 
Ljubljeni s poslanjem u snazi Duha 
Svetoga, dolazi u svoj zavičajni grad 
Nazaret na subotnju molitvu u si-
nagogi. Ondje daje čitati ulomak iz 
knjige proroka Izaije: „Duh Gospod-
nji na meni je jer me pomaza! On 
me posla biti donositeljem radosne 
vijesti siromasima… Danas se ispu-
nilo ovo pismo“. Oni koji su slušali 
Isusovu riječ, nisu imali sposobnost 
duha da bi ga razumjeli proročki, 

u svjetlu Božje istine, te ustaju pro-
tiv njega argumentirajući da on ne 
može biti nositelj Duha, imati me-
sijansko poslanje jer dobro znaju 
tko je on, tko su mu otac i majka, 
tko mu je rodbina. Premda im Isus 
pojašnjava proročkim argumen-
tom podsjećajući ih na ono što se 
dogodilo sa ženom u Sarfati Sidon-
skoj u vrijeme proroka Ilije, oni ni 
dalje nisu bili spremni prosuđivati 
ga s polazišta Božjih, nego su ga 
htjeli strmoglaviti i ubiti. Biskup 
je istaknuo kako su vlastiti interes 
i sebičnost uzrok krivom prosuđi-
vanju drugih ljudi jer potiču mr-
žnju i stvaraju sukobe. Ustvrdio je 
kako su i prije 27 godina pojedinci 
i skupine prosuđivali druge oko 
sebe pomračeni sebičnošću u duši 
i da su druge ubijali zbog vlastitog 
interesa. Nisu imali sposobnost gle-
dati jedni druge Božjim, proročkim 

Proročki gledajući na događaj 
prije 27 godina, usuđujemo 

se tvrditi da su oni koje je 
ubila ljudska mržnja u Božjim 

rukama, zagrljeni njegovom 
ljubavlju. Sv. Pavao tvrdi da 

je naša konačna sudbina „biti 
zauvijek s Gospodinom“.

pogledom i razumjeti tko smo mi u 
hrvatskoj zemlji po njegovu nau-
mu. Zlo je odigralo svoju igru, kako 
na Isusu, nepravedno osuđenom i 
ubijenom na križu, tako i u slučaju 
nepravednog ubojstva nedužnih ci-
vila, 4. rujna 1991., kao i u drugim 
krvavim događajima Domovinskog 
rata, kazao je biskup. 

 Nemojte biti u neznanju
Sv. Pavao u današnjem prvom či-
tanju tumači Solunjanima kako ne 
želi da oni budu u neznanju s ob-
zirom na one koji su umrli. Pozvao 
je nazočne da i oni ne ostanu u 
ljudskom neznanju, nego se vjerom 
uspnu do Božjeg znanja glede naše 
konačne sudbine. Nadodao je kako 
se naše ljudsko neznanje s obzirom 
na ubojstvo nedužnih ljudi prije 27 
godina očituje i u tome što taj doga-
đaj nije istražen sudskim putem i o 
njemu nije dan ljudski pravorijek. 
Sv. Pavao nam tumači kako je Bog 
moćniji od zla te On ima zadnju ri-
ječ, što je posvjedočio u svome Sinu, 
Isusu Kristu. Proročki gledajući na 
događaj prije 27 godina, usuđuje-
mo se tvrditi da su oni koje je ubila 
ljudska mržnja u Božjim rukama, 
zagrljeni njegovom ljubavlju. Sv. 
Pavao tvrdi da je naša konačna sud-
bina „biti zauvijek s Gospodinom“. 

Biskup je na kraju ohrabrio 
vjernike neka o počinjenom zlu ne 
razmišljaju u okvirima naše ljud-
ske nemoći, nego se znanjem vjere 
izdignu do onoga što je Bog za nas 
ostvario u Isusovoj pobjedi nad 
smrću te je poželio rodbini pogi-
nulih da ne budu u srcu izgubljeni, 
nego utješeni i ohrabreni. 
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Prigodom desete obljetnice us-
postave Đakovačko-osječke 
crkvene pokrajine i osamosta-

ljenja Srijemske biskupije, vjernici 
ove Metropolije hodočastili su 4. 
kolovoza, u predvečerje blagdana 
Gospe Snježne, na Tekije. Iz Požeške 
biskupije na hodočašću su bili vjer-
nici s tri autobusa: iz slatinske Župe 
sv. Josipa i Župe bl. Ivana Merza, iz 
Požege, Pleternice, Lukača, Daruva-
ra – sv. Antun Padovanski, Virovitice 
– bl. Alojzije Stepinac i drugih župa. 
S hodočasnicima su bili i njihovi sve-

U pripravi obnove srednjovjekov-
noga Staroga grada u Kaptolu, 
Stolni kaptol sv. Petra u Požegi, 

vlasnik Grada, naručio je arheološka 
istraživanja gotičke crkve sv. Petra 
unutar Grada, srušene u doba Osman-
lija. Istraživanja je proveo Arheološki 
muzej u Osijeku tijekom mjeseca svib-
nja i lipnja ove godine pod vodstvom 
profesora arheologije Zvonka Bojči-
ća. Nastavak je to radova provedenih 
1999.-2001. pod vodstvom prof. Du-
bravke Sokač Štimac iz Gradskog mu-
zeja u Požegi kojim je utvrđen izgled i 
tlocrtna dispozicija svetišta gotičke cr-
kve. Najnovije istraživanje iznijelo je 
na vidjelo do sada nepoznate izuzetno 
značajne nalaze, ostatke romaničke 
crkve ispod spomenute gotičke crkve. 
Uz arhitekturu pronađeni su brojni 
elementi profilirane kamene plastike 
od kojih neki pripadaju i gotičkoj cr-
kvi te potpuno osvjetljavaju njezinu 
stilsku pripadnost. No, od posebnog 
su značenja nalazi profilirane roma-

Važna arheološka otkrića u Starom 
gradu požeškoga Kaptola 

ničke kamene plastike, dijelovi por-
tala, ulomak tordiranog stupa i drugi 
elementi koji jasno svjedoče da je u 
mjestu Kaptol postojala prva crkva 
istovremeno s romaničkom crkvom 
u Požegi, čiji su ostaci ugrađeni u da-
našnju crkvu Duha Svetoga. Navedeni 
nalazi važan su doprinos romaničkoj 
i gotičkoj sakralnoj arhitekturi i um-
jetnosti srednjega vijeka ne samo u 

Slavoniji nego u cijeloj kontinentalnoj 
Hrvatskoj.

Požeška biskupija i njezin Stolni 
kaptol na čelu s prepoštom Ivicom 
Žuljevićem prepoznali su važnost na-
laza i pokrenuli pitanje načina trajne 
prezentacije barem dijela spomenute 
slojevite arhitekture, koja svjedoči 
o kontinuitetu sakralnih građevina 
na malom prostoru Staroga grada 

u Kaptolu. Da bi se mogao napraviti 
najbolji odabir prezentacije, treba 
još temeljitije istražiti ostatke sveti-
šta romaničke i gotičke crkve pa se 
radovi nastavljaju kako bi sva istra-
živanja završila iduće jeseni te kako 
bi se cjelovit projekt obnove Staroga 
grada mogao uključiti u natječaj za 
financiranje sredstvima iz europskih 
fondova.

Vjernici Požeške biskupije 
hodočastili Tekijskoj Gospi

ćenici. Euharistijsko slavlje na otvo-
renom prostoru pokraj tekijskog sve-
tišta predvodio je đakovačko-osječki 
nadbiskup Đuro Hranić u zajedniš-
tvu s domaćim srijemskim biskupom 
Đurom Gašparovićem, požeškim 
biskupom Antunom Škvorčevićem 
i brojnim svećenicima. Na temelju 
evanđelja o Kani Galilejskoj, nadbi-
skup Hranić protumačio je Marijinu 
ulogu u životu vjernika i Crkve pod-
sjetivši na povezanost tekijskog sve-
tišta s oslobođenjem ovih prostora 
od Osmanlija prije 302 godine i na 

Gospinu sliku koju je darovao po-
bjednik Princ Eugen Savojski. Nakon 
popričesne molitve slijedila je proce-
sija sa svijećama koja se odvijala u 
parku oko crkve gdje su postavljene 
i postaje Križnog puta.

U svetištu Gospe Tekijske u Petro-
varadinu, 5. kolovoza, idućeg dana, 

na blagdan Gospe Snježne, u sveti-
štu Gospe Tekijske središnje hodo-
časničko misno slavlje predvodio je 
požeški biskup Antun Škvorčević u 
koncelebraciji s đakovačko-osječkim 
nadbiskupom i metropolitom Đurom 
Hranićem, Đurom Gašparovićem, sri-
jemskim biskupom te svećenicima. 
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Od 24. do 31. kolovoza šezdesetak 
maturanata Katoličkih gimna-
zija u Požegi i Virovitici,   pred-

vođeni biskupom Antunom Škvor-
čevićem, vjeroučiteljem Marijanom 
Pavelićem i svojim profesorima bo-
ravili su u Rimu na svom zahvalnom 
hodočašću. Putujući prema Rimu, zau-
stavili su se u Firenzi te razgledali zna-
menitosti toga grada: katedralu, crkvu 
Santa Maria Novella, Palazzo Medici, 
crkvu San Lorenzo, Ponte vecchio i 
druge znamenitosti. Po dolasku u Rim, 
u nedjelju 26. kolovoza, slavili su sve-
tu misu u Kalistovim katakombama, 
koju je predvodio vjeroučitelj Marijan 
Pavelić, a istoga dana razgledali su 
neke od rimskih znamenitosti, među 
kojima  baziliku sv. Ivana u Lateranu, 
Pantheon, Piazzu Navona, Fontanu di 
Trevi te Španjolski trg. 

Misa u bazilici sv. Petra u Vatikanu
Središnji događaj hodočašća bila je 
sveta misa u bazilici sv. Petra u Vati-
kanu na grobu sv. Ivana Pavla II., ute-
meljitelja Požeške biskupije, koju je 
27. kolovoza  predvodio biskup Antun 
Škvorčević. Upoznao ih je s poviješću 
bazilike sv. Petra rekavši kako se ona 
nalazi na području nekadašnjeg Nero-
nova cirkusa, gdje je mučen sv. Petar, 
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čemu je svjedok obelisk koji je bio u 
Cirkusu, a danas se nalazi u središtu 
Trga sv. Petra. U blizini se nalazilo 
pogansko groblje na kojem je, nakon 
mučeničke smrti, bio pokopan sv. Pe-
tar, nad čijim je grobom car Konstan-
tin nakon davanja slobode kršćanima, 
313. godine, podigao velebnu baziliku. 
U 16. stoljeću, nastavio je biskup, izgra-
đena je današnja bazilika. Kroz mnoga 
stoljeća ovo sveto zdanje privlači broj-
ne hodočasnike na Petrov grob, među 
njima i Hrvate, o čemu svjedoči i stari 
hrvatski novčić pronađen pri arheološ-
kim iskapanjima groba, a još snažnije 
talijanski pisac Dante Alighieri. On je, 
najvjerojatnije jubilarne 1300. godine 
zapazio kako su Hrvati s posebnim ras-
položenjem promatrali relikviju Vero-
nikina rupca, izloženu u Bazilici sv. Pe-
tra te je zapisao u svojoj Božanstvenoj 
komediji:  „Poput onoga koji možda iz 
Hrvatske / dođe da vidi našu Veroniku, 
/ pa svojom vjekovječnom čežnjom ne-
zasićen, / kaže u misli, dok se pokazuje 
(rubac), / o Gospode moj, Isuse Kriste, 
pravi Bože, / tako li je, dakle, izgledalo 
lice tvoje?“. Biskup je kazao maturan-
tima da su u ovoj Bazilici, središtu Ka-
toličke Crkve, na svoj način kod kuće 
te ih je pozvao  da  saberu svoje hrvat-
sko srce kako bi u njega ušla ona ista 

Isusova snaga  kojom je bio zahvaćen 
sv. Petar i brojni hodočasnici tijekom 
mnogih stoljeća. 

Hrabar svjedok
U homiliji biskup je na temelju navi-
ještenoga evanđeoskog ulomka iz Iva-
nova evanđelja progovorio o Petru kao 
slabom, emotivnom i brzopletom čo-
vjeku kojega je Isus izabrao i dao mu 
posebnu ulogu među dvanestoricom 
i u Crkvi. Podsjetio je kako Isus pita 
što kažu ljudi i sami učenici tko je on 
i kako Petar u ime svih odgovara da je 
Isus, Sin Boga Živoga. Na to ga Isus pro-
glašava stijenom na kojoj gradi Crkvu 
svoju. Biskup je protumačio maturan-
tima kako je Petrov odgovor djelo Bož-
je objave po kojem on prepoznaje pra-
vi Isusov identitet te, osnažen Duhom 
Svetim, na dan Pedesetnice postaje 
hrabar svjedok Isusa Krista sve do mu-
čeništva. Biskup je upitao: „Kamo ste 
vi, dragi maturanti iz Požege i Virovi-
tice, krenuli nutarnjim putem povjere-
nja? Jeste li svoje povjerenje uložili u 
nešto sitno i kratkoročno ili računate 
s Isusom Kristom? Pozivam vas da na 
ovom snažnom mjestu učinite najbolji 
korak i poput sv. Petra svoje povjere-
nje stavite u Isusa Krista i dopustite 
mu da on u vama pobijedi!“ 

Povezanost s Petrovim nasljednicima
Podsjetio je na povezanost Hrvata s 
nasljednicima sv. Petra spomenuvši 
među ostalim kako je papa Ivan VIII.  
godine 879. pisao hrvatskom knezu 
Branimiru da je na blagdan Isusova 
uzašašća na oltaru sv. Petra blagoslo-
vio kneza i hrvatski narod nazvavši 
ga narodom sv. Petra. Biskup je kazao 
kako je u različitim dokumentima koji 
se čuvaju u Rimu zasvjedočen naš hr-
vatski identitet. Blagodat povezanosti 
s Petrovim nasljednicima Hrvati su 
iskusili tijekom mnogih stoljeća, sve 
do naših dana, do pape Ivana Pavla II. 
koji je 1992. godine prvi priznao neo-
visnost Hrvatske, tri puta nas posjetio 
u Hrvatskoj učeći nas kako u našoj po-
vijesti trebamo čitati Božju prisutnost, 
osobito u teškim vremenima. Konač-
no, nastavio je biskup, sv. Ivan Pavao 
II. utemeljio je našu Požešku biskupiju 
1997. godine i time je započela nova di-
onica naše pripadnosti Isusovoj Crkvi. 
Kazao je maturantima da bez uspo-
stave Požeške biskupije ne bi bilo niti 
njihovih gimnazija te bi njihovi životi 
krenuli drugačijim putem. Pozvao ih 
je da zahvale Bogu na svemu što je uči-
nio za nas služenjem Petrovih nasljed-
nika, napose sv. Ivana Pavla II. 

Pored toga, biskup je maturante 



25

Broj 77    Rujan 2018.

Hodočašće maturanata katoličkih škola Požeške biskupije u Rim

potaknuo da poput onih Hrvata o ko-
jima je pisao Dante i oni budu bogo-
tražitelji koji osluškuju kamo ih vode 
mladenačke čežnje koje je u njima 
probudio Bog te da otkriju da njihovo 
srce čezne za puninom i mirom  koja 
je sam Bog,  prisutan u našem srcu. 
Kazao im je: „Dragi maturanti, ne-
mojte prigušiti ili usmrtiti svoje srce, 
nego mu omogućite Božju blizinu i 
u punini njegove prisutnosti otkrijte 
da ste bića smisla. Ostvarujte tu  hr-
vatsku bogotražiteljsku dimenziju  i  
budite novi naraštaj naše domovine“, 

„Dragi maturanti, nemojte 
prigušiti ili usmrtiti svoje srce, 
nego mu omogućite Božju 
blizinu i u punini njegove 
prisutnosti  
otkrijte da ste bića smisla. 
Ostvarujte tu hrvatsku 
bogotražiteljsku dimenziju  
i  budite novi naraštaj naše 
domovine“, pozvao ih je biskup.

„Od srca pozdravljam 
hrvatske hodočasnike, a 
osobito svećenike, nastavnike, 
sjemeništarce i maturante 
katoličkih gimnazija iz 
Požeške biskupije zajedno s 
njihovim biskupom, msgr. 
Antunom Škvorčevićem. 
Dragi mladi prijatelji! 
Susret sa živim Gospodinom 
u sakramentima neka 
ražari vaša srca kako biste 
oduševljeno svjedočili svoju 
vjeru i ljubili bližnjega. 
Hvaljen Isus i Marija“, 
zaključio je papa Franjo, 
a maturanti popratili 
gromoglasnim pljeskom i 
poklicima Svetom Ocu.

pozvao ih je biskup. Spomenuo im je 
još kako je sv. Ivan Pavao II. osobito 
volio ohrabrivati mlade Isusovim 
pozivom Petru i učenicima „Duc in 
altum“, koje je geslo katoličkih škola 
Požeške biskupije. To je poziv da izve-
zu na pučinu, u dubinu jer su stvo-
reni za vječnost. Biskup je potaknuo 
maturante da, vjerni geslu njihovih 
škola, po povratku u Hrvatsku pove-
zu dublje, ne ostanu na površini i u 
ravnodušnosti, nego tragaju za puni-
nom života, koja je Isus Krist.  

Audijencija kod pape Franje
U popodnevnom dijelu programa ra-
zgledali su baziliku sv. Petra, Collose-
um te antičke ostatke središta staro-
drevnog grada Rima. Tijekom svoga 
boravka u Rimu posjetili su i Vatikan-
ske muzeje te Michelangelovo remek-
djelo - Sikstinsku kapelu. U srijedu, 
29. kolovoza, predvođeni biskupom 
Antunom sudjelovali su na Generalnoj 
audijenciji pape Franje na Trgu sv. Pe-
tra. Maturanti su imali čast da ih split-
ski svećenik Mario Popović, djelatan 
u Državnom tajništvu, predstavi papi 
Franji, koji im je potom uputio sljedeće 
riječi: „Od srca pozdravljam hrvatske 
hodočasnike, a osobito svećenike, na-
stavnike, sjemeništarce i maturante ka-
toličkih gimnazija iz Požeške biskupije 
zajedno s njihovim biskupom, msgr. 
Antunom Škvorčevićem. Dragi mladi 
prijatelji! Susret sa živim Gospodinom 
u sakramentima neka ražari vaša srca 
kako biste oduševljeno svjedočili svoju 
vjeru i ljubili bližnjega. Hvaljen Isus 
i Marija“, zaključio je papa Franjo, a 
maturanti popratili gromoglasnim 
pljeskom i poklicima Svetom Ocu. U 
osobnom susretu s papom Franjom bi-
skup Antun mu je rekao kako dolazi iz 
Biskupije koju je prije dvadeset godina 
utemeljio sv. Ivan Pavao II., da je u prat-

nji maturanata biskupijskih katoličkih 
gimnazija, zahvalio  mu na  poticajnim 
riječima te mu prenio ljubav, sinov-
sku odanost, poštovanje i molitvenu 
potporu maturanata u njegovu vrše-
nju sveopće Apostolske službe. Biskup 
je kazao Papi kako će se za dva dana, 
na hodočašću u biskupijskom svetištu 
Gospe od Suza, uz svećenike, redovni-
ke i redovnice, bogoslove i vjeroučitelje 
okupiti i brojne obitelji, djeca i mladi, 
stariji i bolesni te da ćemo uključiti u 
molitvu i njegovu osobu i služenje op-
ćoj Crkvi u ovim teškim vremenima. 
Sveti Otac je podsjetio na važnost obi-
telji u Crkvi i društvu, pohvalio ono što 
nastojimo činiti za mlade u našim kato-
ličkim školama i na drugim razinama 
ustvrdivši da nam se on pridružuje u 
molitvi te svim hodočasnicima Gospi 
od Suza upućuje pozdrav i svoj pose-
ban apostolski blagoslov.

Po završetku audijencije biskup 
Antun se susreo s maturantima  na 
zajedničkom objedu, gdje je bila pri-
goda podijelili osobna iskustva pro-
teklih triju godina školovanja u ka-
toličkim gimnazijama kao i radosne 
trenutke s hodočašća. Istoga je dana 
vjeroučitelj Marijan Pavelić predvo-
dio euharistijsko slavlje u bazilici sv. 
Marije Velike. Na povratku u domovi-
nu posjetili su Asiz i razgledali bazili-
ku i samostan sv. Franje, baziliku sv. 
Klare, Porcijunkulu i druge zname-
nitosti grada te su stigli u Hrvatsku u 
ranim jutarnjim satima 31. kolovoza. 
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U katoličkim osnovnim škola-
ma započela je 3. rujna nova 
nastavna godina. U požešku 

Katoličku osnovnu školu sjelo je 
319 učenika, a uz one već znane, 
stare učenike, u školske je klupe 
po prvi put sjelo i trideset i sed-
mero novih učenika, đaka prvaka 
desete generacije ove škole.

U virovitičku Katoličku osnov-
nu školu krenula je četvrta gene-
racija prvašića dok je u Katoličku 
osnovnu školu u Novskoj krenula 
druga generacija učenika. Prva-
šiće u Požegi dočekale su njihove 
učiteljice Zrinka Bešlić i Monika 
Kir Petričević te novi ravnatelj 
Škole  Frano Barišić. Priređen im 
je prigodni program koji je uveli-
čao zbor Katoličke osnovne škole 
pjesmom Pjevat ću gospodu svom 
pod dirigentskom palicom prof. 
Ljube Šolić. 

Dvadeset i dvoje učenika i nji-
hove roditelje na ulazu u virovi-
tičku školu dočekale su njihove 

Počela nastava u katoličkim osnovnim 
školama naše Biskupije

učiteljice Mirela Marušić i Ana 
Vidović zajedno s ravnateljem 
Mariom Večerićem. Prigodni pro-
gram započeo je pjesmom učeni-
ka drugog razreda, a zatim je po-
zdrav nazočnima uputila gospođa 
Jasminka Horvat (majka učenika 
2. razreda) te ravnatelj Mario Ve-
čerić.

 Nove učenike i njihove rodite-
lje u Novskoj  dočekala je na ula-
zu u školu učiteljica Ivana Božić i 
vjeroučiteljica Katarina Podkula-
bović te novi ravnatelj Krunoslav 
Juraković. Tom prigodom školske 
djelatnike, učenike i njihove ro-
ditelje posjetio je biskup Antun 

Biskup je napomenuo 
da katolička škola nije 

privatna škola koja se bavi 
privređivanjem materijalnih 

sredstava, nego je mjesto 
u čijem je središtu učenik 
kao osoba koju se nastoji 

oblikovati po Božjem 
projektu o čovjeku.

U Katoličku osnovnu školu u Požegi krenula deseta generacija učenika.

Škvorčević u pratnji Ivice Žuljevi-
ća, predstojnika Ureda za katolič-
ke škole u Požeškoj biskupiji. 

Biskup se prigodnim riječima 
obratio učenicima, njihovim ro-
diteljima i nastavnicima u škola-
ma u Novskoj i Požegi. Biskup je 
rekao djeci da im upravo počinje 
jedno novo razdoblje života na 
koje je zazvao Božji blagoslov. U 
šali je napomenuo kako mu se čini 
da su jutrošnje munje i gromovi 
svojevrsni pozdrav Neba đacima 
prvacima. Potom je uputio riječ 
prisutnim roditeljima predsta-
vivši novog ravnatelja. Naglasio 
je da je Katolička škola posebna 

po odgojno-obrazovnom projek-
tu utemeljenom na evanđeoskom 
poimanju čovjeka. Rekao je da 
katolička škola nije privatna jer 
nije osnovana radi profita, a nije 
ni nekakvi zatvoreni geto, nego 
otvorena ustanova koja  stavlja na 
prvo mjesto odgoj mladog čovjeka 
prema Isusovu modelu. Još je spo-
menuo da katolička škola ima od-
gojno-obrazovnu zajednicu koja 
nastoji navedeni projekt provodi-
ti i da pri tom važnu ulogu imaju 
roditelji koji surađuju s djecom i 
učiteljima kako bi se na taj način 
djeci omogućio rast u cjelovitosti 
njihova duhovno-tjelesnog bića. 

Biskup Antun u Katoličkoj osnovnoj školi u Novskoj.

Prvi dan škole u Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi… …i Virovitici.
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Na početku nove školske godine 
biskup Antun Škvorčević pred-
vodio je 5. rujna slavlje zaziva 

Duha Svetoga u požeškoj Katedrali na 
kojem su sudjelovali učenici i djelat-
nici požeške Katoličke gimnazije i Ka-
toličke osnovne škole, a pridružili su 
im se i predstavnici drugih gradskih 
škola. Koncelebrirali su Ivica Žuljević, 
predstojnik Ureda za katoličke škole, 
Robert Kupčak, predstojnik Katehet-
skog ureda, vjeroučitelji navedenih 
škola, Marijan Pavelić i Ivica Bošnjak, 
te drugi svećenici.

Drugi dan, 6.rujna, biskup je pred-
vodio slavlje zaziva Duha Svetoga u 
crkvi sv. Roka u Virovitici na kojem 
su sudjelovali učenici i djelatnici viro-
vitičke Katoličke klasične gimnazije 
i Katoličke osnovne škole u zajedniš-
tvu s roditeljima učenika obiju škola. 
Koncelebrirali su Ivica Žuljević, Ma-
rio Večerić, ravnatelj Katoličke osnov-
ne škole u Virovitici, Ljubiša Krmar, 
vjeroučitelj u Katoličkoj klasičnoj gi-
mnaziji kao i svećenici franjevci koji 
pastoralno djeluju u Župi sv. Roka.

Tjelesan i duhovan čovjek
Pozdravljajući nazočne, biskup je 

rekao kako su učenici od svojih učite-
lja i roditelja već čuli što je potrebno 
učiniti na početku nove školske go-
dine, ali da još želimo zazvati snagu 

Zaziv Duha Svetoga učenika katoličkih škola

Duha Svetoga da im obdari srce spo-
sobnošću razumjeti, radovati se, vo-
ljeti, biti marljivi i strpljivi.

U homiliji, na tragu naviještenoga 
evanđeoskog ulomka, biskup je protu-
mačio djeci kako nam u stanju tjelesne 
bolesti može pomoći liječnik primje-
renim lijekom, ali da nema onoga tko 
bi nas mogao osloboditi od tjelesne 
smrti. No, nastavio je, svatko od nas je 
više od tjelesnosti, više od odijela koje 
je obukao, više od onoga što je pojeo, 
više od znanja koje je usvojio. To je 
naša neponovljiva i jedinstvena osoba, 
duhovna sastavnica našega bića. 

Biskup je ustvrdio da je tjelesan 
onaj čovjek koji se prepustio sebičnosti, 
zloći, lijenosti, pokvarenosti, mržnji. 
Postoji mogućnost da budemo više od 
tjelesnoga, da živimo vrijednosti duha. 
Spomenuo je kako sv. Pavao tumači da 
je Isus Krist moćan kao nitko drugi jer 
je pobijedio Zloga i smrt te može sna-
gom svoga Duha  ući u dubinu našega 
bića i iznutra nas liječiti od ranjenosti 
zlom, osposobiti za ljubav, praštanje, 
milosrđe, dobrotu, plemenitost. 

Učenike koji su krenuli u prvi ra-
zred biskup je upitao jesu li izmjerili 
koliko su  visoki u centimetrima te da 
to isto učine na kraju osnovnoškolskog 
obrazovanja kako bi utvrdili koliko 
su tjelesno narasli kroz to vrijeme. 
No upozorio ih je na riječi sv. Pavla o 

sijanju Božje riječi u našem srcu i na 
tvrdnju da smo njiva i građevina Božja 
te da možemo Božjom pomoći izrasti 
u velike ljude. Zapamtite, naglasio je 
biskup učenicima, centimetrima ste 
visoki, a po onome što se događa u va-
šem srcu možete biti veliki ljudi. 

Povezi na pučinu
Podsjetio je učenike da katoličke ško-
le Požeške biskupije imaju za svoje 
geslo upravo Isusovu riječ u današ-
njem evanđelju upućenu Petru: „Duc 
in altum“ – Povezi na pučinu“. Kazao 
je mladima kako ostajući na površini 
života, u ravnodušnosti prema sebi 
i drugima, neće ostvariti čovjeka u 
dimenzijama u kojima se krije njiho-
va sreća i ispunjenje. Povesti u život-
nom veslanju dublje, šire, više znači 
s Isusom Kristom otkrivati tko su oni 

Biskup je poželio učenicima da, dok nastoje rasti u znanju ove 
školske godine, njihovi učitelji, vjeroučitelji i roditelji posiju u 
njihova srca i blizinu Božju.

ponad materijalnih granica našeg po-
stojanja, u svjetlu ljubavi koja je za nas 
išla do kraja, u smrt na križu.

Biskup je poželio učenicima da, 
dok nastoje rasti u znanju ove školske 
godine, njihovi učitelji, vjeroučitelji i 
roditelji posiju u njihova srca i Božju 
blizinu. Pozvao ih je na svakodnevnu 
molitvu, otvaranje srca Bogu, da po 
njemu ono što je u njima posijano 
može rasti te postanu ne samo ljudi 
velikog znanja nego ponajprije osobe 
velike duhom koje pomažu drugima 
da i oni u toj Božjoj snazi budu veliki. 

Na svršetku misnog slavlja biskup 
je ohrabrio učenike rekavši da im se 
ništa ne može dogoditi dok su Božji. 
Pozvao ih je da, prolazeći kroz razli-
čite životne situacije, trajno svjedoče 
Bogu koliko su njegovi i koliko žele od 
njegove snage živjeti. 

Crkva sv. Roka u Virovitici

Požeška Katedrala
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Uoči blagdana sv. Lovre, đakona 
i mučenika, zaštitnika Požeške 
biskupije i njezina Caritasa, 9. 

kolovoza, biskup Antun Škvorčević, 
kao i prijašnjih godina, pohodio je 
prognaničko naselje Kovačevac kod 
Nove Gradiške i ondje s njegovim sta-
novnicima slavio svetu misu. Konce-
lebrirali su Branko Gelemanović, žu-
pnik novogradiške Župe Bezgrješnog 
Začeća BDM i Ivan Rončević, biskupov 
tajnik. U pozdravu je biskup podsjetio 
sudionike slavlja kako su krštenjem 
uključeni u stvarnost Isusove muke i 
smrti, svjedočanstvo Božje ljubavi za 
nas koja nam jamči da nismo sami na 
životnom putu, prepušteni vlastitim 
nemoćima i umiranjima. Sv. Lovro je 
upoznao tu Božju istinu o čovjeku te 
joj se pridružio svojim životom i mu-
čeničkom smrću. Želimo u taj Isusov 
duhovni dinamizam s križa i Lovrin 
mučenički život uključiti i naše muke, 
poteškoće i umiranja, istaknuo je bi-
skup. Spomenuvši kako danas slavi-
mo blagdan sv. Terezije Benedikte od 
Križa, zaštitnice Europe, naglasio je da 
njezina muka, trpljenje i smrt imaju 
smisao u toj istoj Isusovoj muci i smrti.

Najpresudnije pitanje
U homiliji biskup je rekao kako bi bilo 
zanimljivo čuti od svakog sudionika 
svete mise što je to njemu najvažnije u 
životu, što ga najviše zanima, o čemu 
razgovara s drugima, što najradije 
gleda na televiziji. Spomenuo je kako 
Isus u današnjem evanđelju smatra 
najvažnijim pitanje koje postavlja svo-
jim učenicima: „Što govore ljudi, tko 
sam ja?“ Razlog zbog kojeg je to pita-
nje životno najpresudnije leži u činje-
nici da se Isus Krist, druga božanska 
osoba, tako približio nama ljudima, 
da je postao jedan od nas prihvativši 
naša trpljenja, muke, umiranja kako 
ne bismo u njima skončali, nego bili 
pobjednici. Samo u njemu postoji mo-
gućnost proći kroz vrata smrti i ući u 
puninu života, zaključio je biskup.  

 Osvrnuvši se na lik sv. Terezije 
Benedikte od Križa, biskup je ista-
knuo kako se ona u svojim promišlja-
njima o sebi nije zaustavila samo na 

ljudskoj karijeri, na veličini u znan-
stvenom području, na profesorskom 
uspjehu, nego je otkrila da se istinska 
čovjekova veličina ostvaruje u Isusu 
Kristu, u njegovoj ljubavi koja je pobi-
jedila smrt. Stoga, s obzirom na njega, 
nije činila tek nešto izvanjsko, nego 
mu je nastojala biti posvema vjerna 
svojim srcem. Biskup je upozorio na 
govor proroka Jeremije u današnjem 
prvom čitanju o savezu s Bogom koji 
se ne ostvaruje izvanjskim poštiva-

Biskup pohodio prognaničko 
naselje Kovačevac
Potrebno je njegovati nutarnju 
čistoću u svom odnosu prema 

Bogu, prema Isusu Kristu. Tim 
putem postajemo njegovi ne 
samo izvanjski, po krštenju, 
nego po životu u svom srcu - 

poručio je biskup.

njem zakona, nego kroz savez upisan 
u vjernost čovjekova srca i duše. Sto-
ga je silno važno kamo je usmjerena 
naša nutrina, kamo smo krenuli svo-
jim srcem i savješću. Jesam li iznutra 
sav povjeren Bogu, povezan s njime, 
u savezu s njime, upitao je biskup.

Biti blizu Bogu
Podsjećajući da smo krštenjem uspo-
stavljeni u duboko zajedništvo, savez 
s Isusom Kristom, biskup je ustvrdio 
kako je potrebno svaki dan provjera-
vati jesmo li srcem daleko od njega, je 
li u njemu prisutno sve ono mračno i 
ružno što se na različite načine zbiva 
u današnjem svijetu te to mediji unose 
i u našu nutrinu. Potrebno je njego-
vati nutarnju čistoću u svom odnosu 
prema Bogu, prema Isusu Kristu. Tim 
putem postajemo njegovi ne samo 
izvanjski, po krštenju, nego po životu 
u svom srcu. Tako su vjerovali i živje-
li sv. Terezija Bendikta od Križa i sv. 

Lovro te su nam primjer i izazov da i 
sami tako postupamo. 

Na svršetku misnog slavlja bi-
skup je čestitao nazočnima blag-
dan sv. Lovre kazavši kako su sve-
tom misom na najbolji način ušli u 
proslavu nebeskog zaštitnika naše 
Biskupije. Istaknuo je kako je dra-
gocjeno to što svaki pojedini od njih 
čini nastojeći svoja trpljenja, rado-
sti, nade, žalosti i tjeskobe povjera-
vati Bogu, ugrađivati ih u ono dobro 
koje je Bog u Isusu Kristu ostvario 
za nas. Zahvalio je domaćem župni-
ku Gelemanoviću za sve dobro koje 
nastoji činiti služeći u prognanič-
kom naselju, a župniku iz Rešetara, 
Josipu Bogoviću, što je bio na ras-
polaganju za sakrament svete ispo-
vjedi kao i skupini iz župnog zbora 
koja je svojim pjevanjem pridonije-
la ljepoti slavlja. Nakon svete mise 
nazočnim prognanicima uručen je 
novčani dar Požeške biskupije.

ISKRA lJUBAVI zA TOPlINU DOMA
Caritas Požeške biskupije i ove 

godine organizira akciju »Iskra 
ljubavi za toplinu doma« kako 

bi socijalno ugroženim obiteljima i 
samcima pomogao u podmirivanju 
osnovnih životnih potreba. Većina 
naših korisnika živi na rubu egzisten-
cije pa i svaki najmanji izdatak nisu 
u mogućnosti samostalno podmiriti. 
Stoga im je potrebna podrška soci-
jalno osjetljivih građana i tvrtki koje i 
ovim putem pozivamo na solidarnost 
i doniranje novčanih priloga ili drva 
za ogrjev, prema vlastitim mogućno-

stima. Akcija će trajati u vremenskom 
razdoblju od 1. listopada do 1. prosin-
ca 2018., a građani i tvrtke u akciju se 
mogu uključiti na sljedeće načine:

• novčana sredstva moguće je uplatiti 
na žiro-račun Caritasa, Podravska 
banka, HR4223860021130011296, s 
naznakom: Za drva za ogrjev

• novčana sredstva moguće je donije-
ti i osobno u upravu Caritasa Požeš-
ke biskupije, Vukovarska 7, Požega

• tvrtke koje imaju mogućnost donira-
ti drva mogu ih odvesti izravno odre-

đenoj obitelji ili samcu čije podatke 
mogu dobiti u Caritasovu uredu

• dovesti stari papir u sjedište Carita-
sa, Vukovarska 7, Požega, svaki rad-
ni dan od 8:00 do 16:00 sati.

Pozivamo sve, koji su u mogućno-
sti, neka se uključe u akciju i ve-
likodušno se odazovu kako bismo 
zajedno osigurali našim bližnjima 
potrebnu toplinu u njihovu domu 
u nadolazećim hladnim zimskih 
mjesecima.
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Akcijom „Stari papir za 
nove knjige“ Caritas 
Požeške biskupije u su-

radnji sa župnim Caritasima 
tijekom kolovoza pribavio je 
školske udžbenike za 37 učeni-
ka slabijega imovinskog stanja 
s područja Požeške biskupije. 
Na blagdan sv. Lovre, zaštitni-
ka Požeške biskupije i njezina 
Caritasa kao jedan od prino-
snih darova na euharistijskom 
slavlju bila je nova školska tor-
ba koja je darovana učenici u 
posebnom odjelu u požeškoj 
osnovnoj školi Julija Kempfa. 
Caritas je tijekom ljetnih mje-
seci nekoliko puta organizirao 
razmjenu korištenih školskih 
udžbenika na koju se odazvao 
veliki broj ljudi, a još je uvijek 
moguće u Caritasovu sjedištu 
u Požegi dobiti korištene škol-
ske udžbenike za one kojima 
su potrebni. Caritas Požeške 
biskupije zahvaljuje svim do-

bročiniteljima, osobito onima 
koji su se tijekom cijele godine 
uključili u spomenutu akciju 
te i na taj način pomogli priba-
viti siromašnoj djeci potrebne 
školske udžbenike i pribor za 
školu.

Pored spomenutog, Požeš-
ka biskupija je na Veliku Gos-
pu u Voćinu uručila sto šezde-
set jednoj obitelji s brojnom 
djecom novčani dar za potre-
be njihove djece na početku 
nove školske godine.

U Biskupiji Ngaoundéré u afričkoj 
državi Kamerun djeluje misi-
onar Karlo Prpić, svećenik Po-

žeške biskupije. Nakon odmora koji 
je prošle godine proveo u Hrvatskoj i  
nakon što je Emmanuel Abbo, biskup 
navedene Biskupije, posjetio Požegu, 
nastavljena je suradnja između dviju 
mjesnih Crkava. Požeška biskupija 
uputila je prošloga kolovoza spome-
nutom biskupu iznos od 15.000,00 
eura za unutarnje uređenje crkve sv. 
Petra u Župi Gada-Mabanga, za koju 
je prijašnjih godina dala svoj novčani 
prilog u njezinoj izgradnji. Navedeni 
iznos poslužit će bojanju crkve i naba-
vi klupa. Pored toga, Požeška biskupi-
ja dostavila je biskupu Abbo 10.000,00 
eura za određeni broj misnih intenci-
ja, od čijeg priloga svećenici spome-
nute Biskupije mogu pokriti značajan 
iznos svojih životnih potreba.

Biskup Abbo poslao je biskupu An-
tunu Škvorčeviću dopis u kojem kaže 
kako „želi od sveg srca izraziti zahval-
nost za misne intencije i novčanu po-
moć koju ste nam uputili za nastavak 
radova na izgradnji crkve sv. Petra u 
Gada-Mabangi. Trajno ćemo pamti-
ti posebnu pažnju koju ste očitovali 
prema našoj Biskupiji. (…) Upoznao 

Proslavljen rođendan 
najstarije korisnice 
Caritasove kuhinje
Reza Kalafatić iz Župe sv. Ivana Krstitelja – Vidovci ovog ljeta 
proslavila je 99. rođendan. Ona je najstarija korisnica Carita-
sove kuhinje. Za tu prigodu posjetio ju je tajnik biskupijskog 
Caritasa, Ivica Rajkovača, te dugogodišnji volonteri Vera Šimu-
nović i Ivica Grgić te joj uručili prigodni dar razveselivši gos-
pođu Rezu. Poželjeli su joj obilje zdravlja i Božjeg blagoslova 
kako bi zajedno s njome radosno proslavili i 100. rođendan. 

Biskupijski Caritas pomogao 
u nabavi školskih knjiga

Požeška biskupija uputila pomoć 
biskupiji Ngaoundéré u Africi

sam župnika Župe sv. Petra u Gada-
Mabangi s pomoći poslanoj za radove 
koje će on nastaviti na izgradnji cr-
kve. (…) Neka Vam Gospodin udijeli 
nagradu obećanu vjernim slugama. 
Koristim prigodu čestitati Vam svet-
kovinu Marijina uznesenja na nebo. 

Neka Djevica posreduje za Vas i za 
Božji narod u njegovim potrebama“, 
kaže biskup Abbo.

Požeška biskupija među ostalim 
trajno novčano pomaže Biskupiju 
Ngaoundéré u njezinim potrebama 
za odgoj budućih svećenika. Ranijih 

godina izgradila je crkvu sv. Josipa 
u Bamyangi. Osobito značenje ima 
pomaganje svećenika te Biskupije 
s misnim intencijama zahvaljujući 
razumijevanju vjernika i savjesnosti 
svećenika Požeške biskupije u tom 
pogledu.
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Ukorak s liturgijskim vremenom
LITURGIJSKA GODINA B

Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu
Pred prilično fanatičnim Ivanovim zahtjevom Isus iznosi svoje uvjerenje da Duh 
Sveti (ili ovdje njegovo »Ime«) ne može biti vlasništvo neke skupine ili strukture  
(Mk 9, 31); ono nije  vezano ni uz institucije u kojima djeluje, niti uz osobe koje ono 
pokreće (Mk 9, 38-40). Važna je dakle velika otvorenost u određivanju značajki 
pravog učenika. U nastavku današnjega evanđeoskog ulomka ističu se neki uvjeti 
za ulazak u Božje kraljevstvo: potrebno je prema učenicima gajiti gostoljubivost 
(Mk 9, 41); potrebno je pod svaku cijenu izbjeći da se povrijede maleni, to jest oni 
kršćani koji su priprosti s obzirom na poznavanje kršćanskog nauka (Mk 9, 42); 
potrebno je biti strogi prema samima sebi, kad se na sebi otkriju neke moralne 
slabosti (Mk 9, 43-48).

Dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu
Marko više puta dolazak Kraljevstva opisuje kao ponovno pronađeni raj; ono je 
pobjeda nad zlom, grijehom, bolešću i smrću. Isus ovdje otvora pitanje rastave 
braka i pritom podsjeća da je Bog stvorio čovjeka kao muško i žensko (Mk 10, 6), i 
da je nerazrješivost duboko upisana u narav ljubavi (Mk 10, 8). K tome, u stvarima 
ljubavi muškarac i žena imaju ista prava i iste obaveze (Mk 10, 11-12). Drugim 
riječima: brak je stvarnost u kojoj se, kad se on živi u vjernosti izvornom Božjem 
naumu,  osobito očituje dolazak Božjeg Kraljevstva.

Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu
Zašto taj neuspjeh? Slučaj bogatog mladića daje odgovor na to pitanje: Isuso-
va poruka odnosi se upravo na nevjeru. Mladić je svojim pitanjima samo tražio 
mišljenje od Isusa, jednoga među tolikim drugim rabinima, i on si je unaprijed 
pridržao pravo hoće li ga prihvatiti ili neće. No, povukao se u trenutku kad je Isus 
od njega zatražio: »Pođi za mnom!« (Mk 10, 21). Prva kršćanska zajednica ovu 
je zgodu preradila u pouku o siromaštvu. Prvi kršćani su ponekad evanđeosko 
siromaštvo poistovjetili s neposjedovanjem materijalnih dobara. Međutim, pravo 
siromaštvo bogataša nije »ništa ne imati«; ono od njega zahtijeva da otvoreno 
i učinkovito uđe u odnos sa siromasima, osobito s onima koji se ne uspijevaju 
organizirati, obraniti, osloboditi…

Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu (misijska)

U današnjem evanđeoskom ulomku Isus po treći puta učenicima naviješta muku 
koja ga očekuje (Mk 10, 32-34). Reakcija Zebedejevih sinova je tipična: oni misle 
da je muka o kojoj on govori tek neki usputni događaj nakon kojeg će uslijediti 
uspjeh; nisu razumjeli da je Isusova sudbina patnika jedino što ovdje na zemlji 
mogu očekivati, da jedino po njoj mogu otkriti bît Isusa Krista (Mk 10, 45) i razum-
jeti u čemu je prava veličina. Isusova sudbina patnika sudbina je Sluge Božjega 
koji je došao služiti, a ne biti služen (Mk 10, 45). U tome je prava veličina: ne u 
načinu ponašanja nositelja političke vlasti (Mk 10, 42), nego u služenju bližnjemu, 
u služenju svima (Mk 10, 44). Uzor služenja je rob koji poslužuje kod stola.

Trideseta nedjelja kroz godinu
Evanđelist Marko je u ozdravljenju jerihonskog slijepca Bartimeja opisao pojedine 
stupnjeve uvođenja u vjeru. Na početku je naslućivanje Gospodinove prisutnosti 
u događajima, koje čovjeka poziva da se prepusti Božjoj spasonosnoj inicijativi 
(Mk 10, 47). Međutim, tu su i mnoge zapreke te je stoga potrebna ustrajnost (Mk 
10, 48). Neki pak događaji upućuju na Božji poziv i potiču na obraćenje («zbaciti 
sa sebe ogrtač») (Mk 10, 49-50). A onda dolazi završni razgovor: «Što hoćeš da ti 
učinim?...» u kojem molba postaje čin vjere (Mk 10, 51). Slijepcu je vraćen vid kao 
sposobnost vlastite vjere, koja ga odmah potiče da pođe za Isusom (Mk 10, 52).

Svetkovina Svih svetih
Blaženstva, kako ih je Isus izgovorio, bila su nesumnjivo kratke rečenice u 
proročkom stilu, navještaji Kraljevstva o kojem je govorio Izaija, koji je u siroma-
sima, gladnima i žalosnima vidio one kojima je bilo namijenjeno spasenje. Bog 
uistinu dolazi, i dolazi besplatno.  Matejeva je želja moralno produbiti Evanđelje. 
Zato on blaženstva tumači polazeći od nove »pravednosti« i u duhu Govora na 
gori. Za onoga koji provodi život u skladu s kraljevstvom ono je već tu. Matej 
govori o siromaštvu »duhom«, a četiri blaženstva, koja su njemu vlastita, imaju 
moralizirajuću tendenciju. Luka, naprotiv, blaženstva tumači u svjetlu Isusova 
učenja o siromaštvu i o odnosu prema bogatstvu. Siromasi o kojima on govori 
stvarno su siromasi; ono čega su bili lišeni ovdje na zemlji, bit će im nadoknađeno 
u onostranosti.

Trideset i prva nedjelja kroz godinu
Na pismoznančevo pitanje Isus odgovara navođenjem dviju zapovjedi ljubavi (Mk 12, 29-
31), premda je bio upitan o samo jednoj. Matej i Luka ove dvije zapovijedi povezuju u jednu. 
Marko pak ide dalje kad pismoznancu stavlja u usta da je ljubav ključ bogoštovlja koje je 
Bogu ugodno (Mk 12, 33). Čitav život koji je prožet ljubavlju postaje bogoštovlje. On tako-
đer naslućuje duboko jedinstvo koje povezuje ljubav prema Bogu i ljubav prema ljudima. 
Istinski susret s bližnjim mjesto je gdje se ostvaruje  prava povezanost između Boga i ljudi; 
drugim riječima - tu se ostvaruje prava religija.
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KRŠTENO ŠESTO DIJETE OBITELJI MARINOVIĆ U STAROM PETROVOM SELU

Biskup Antun Škvorčević pohodio 
je 2. rujna Župu sv. Antuna Pa-
dovanskog u Starom Petrovom 

Selu i predvodio središnje nedjeljno 
euharistijsko slavlje tijekom kojega je 
krstio Marka, šesto dijete Mate i Anto-
nije Marinović. Na početku slavlja po-
zdrav i zahvalnost biskupu za pohod 
Župi izrazio je župnik Ivan Nikolić 
spomenuvši značenje rođenja šestog 
djeteta u obitelji Marinović usred 
demografske krize u Hrvatskoj. Za-
hvalivši za župnikovu dobrodošlicu, 
biskup je Antun rekao kako život nije 
ljudski proizvod, nego Božji dar na 
kojem supružnici surađuju svojom 
žrtvom i ljubavlju. Čestitao je rodite-
ljima Marinović što su po šesti puta 
postali dionicima Božje stvarateljske 
moći te primili u život maloga Marka. 
Zahvalio im je na tom opredjeljenju te 
rekao kako njihovo dijete u krštenju 
povjeravamo Isusu Kristu i njegovoj 
moći jačoj od smrti. 

U homiliji biskup je podsjetio 
kako na svima razinama našega ljud-
skog života postoje pravila kojih se 

trebamo držati da bismo mogli biti 
organizirano i uspješno društvo. Za 
primjer je naveo ulazak Hrvatske u 
Europsku uniju koji je bio povezan 
s prihvaćanjem određenih zakona, 
kao i povlačenje novca iz europskih 
fondova koje je uvjetovano pošti-
vanjem određenih pravila sve do 
najmanjih pojedinosti. Povezao je 
to s naviještenim svetim čitanjima 
rekavši kako postoje pravila koja 
je Bog upisao u našu savjest kojih 
se trebamo držati da bismo postali 
Božjim saveznicima i dionicima one 
punine života za koju nas je Bog stvo-
rio. Istaknuo je Isusovu zabrinutost 
za one ljude koji govore o tim pravi-
lima na izvanjskoj razini, a to nema 
pokriće u iskrenosti njihova srca, 
nego su sastavni dio prijetvorne igre 
za potrebe vlastitih društvenih sa-
mopotvrđivanja. Biskup je istaknuo 
kako su se roditelji Marinović odupr-
li općem mnijenju u našem društvu s 
obzirom na brak i obitelj, osluškivali 
Boga u svojoj savjesti te su još jednim 
rođenjem svoga djeteta posvjedočili 

da su hrabri Božji suradnici u pri-
hvaćanju novog života. Potaknuo je 
vjernike da mole kako u njima ne bi 
prevlada taktika zla i sebičnosti u ko-

joj ostajemo gubitnici, nego surađuju 
s Bogom, žive po njegovim pravilima 
upisanima u savjest te da u Hrvatskoj 
bude više života. 

Krštenja djece u višečlanim obiteljima
U VRBJU KRŠTENO SEDMO DIJETE OBITELJI HADELA

U nedjelju, 29. srpnja, biskup An-
tun Škvorčević pohodio je Župu 
sv. Josipa u Vrbju i tijekom mi-

snog slavlja u župnoj crkvi krstio dje-
čaka Marka, sedmo dijete u obitelji 
Mihaela i Ane Hadela. S njim su konce-
lebrirali Željko Volarić, domaći župnik 
i dekan Novogradiškog dekanata i Ivan 
Rončević, tajnik biskupa. Na početku 
misnoga slavlja župnik Volarić izrazio 
je dobrodošlicu i radost zbog biskupo-
va dolaska, na što se biskup zahvalio 
rekavši kako je uvijek lijepo doći u Vr-
bje i osjetiti snagu njihova vjerničkog 
srca koje i njega obogaćuje, napose 
zbog onih koji se uistinu iskreno tru-
de biti vjerni Bogu. Radost koju nam 
je priuštio uspjeh naših nogometaša 
na svjetskom nogometnom prvenstvu 
lako može prijeći u stanje prigovaranja 
i kukanja, ali Krist nas želi od toga oslo-
boditi, on je taj koji nas je svojom žr-
tvom na križu izvukao iz osuđenosti na 
smrt, stoga nam euharistijsko otajstvo 
pruža neizmjernu radost, kao i što nas 
raduje opredijeljenost za život obitelji 
Hadela, istaknuo je biskup.

U homiliji biskup je kazao kako je 
rođenje novoga čovjeka jedan od naj-
većih razloga radosti jer je to i Božja 
pobjeda među nama. Zato je dobro 
preispitati se kakva je naša ljestvica 
vrednota, koje su to vrednote u našem 
osobnom, obiteljskom i nacionalnom 

životu kojima se radujemo i oko ko-
jih se trudimo? Osvrnuvši se na riječi 
evanđelja, biskup je istaknuo kako je 
Isus zabrinut za ljude koji su gladni 
i da on s obzirom na to pitanje nešto 
i poduzima - zahvaljuje Bogu za pet 
ječmenih kruhova i dvije ribice, dijeli 
ih ljudima nahranivši tako pet tisuća 
ljudi, a još je preostalo dvanaest punih 
košara. Budući da im je dao kruha za 
badava, narod ga želi učiniti kraljem, 
ali Isus bježi u osamu jer ne želi biti 
vladar po njihovu modelu. Isus time 
jasno tumači da je čovjek biće gladno 
trbuhom, želucem i da si mora priskr-
biti jelo da se nasiti. Bog je stvorio i ze-
mlju te dao mogućnost da ova zemlja 
prehrani milijarde ljudi. Međutim, 
postoji činjenica ljudske sebičnosti te 
unatoč obilju proizvedena kruha da-
nas u svijetu ima puno gladnih ljudi 
jer oni koji ga imaju ne znaju dijeliti. 
Isus nas ne uči kako proizvesti kruh, 
nego kako ga dijeliti s drugima, živjeti 
s naslova ljubavi jer gdje god je lju-
bav u djelu, tamo je obilje života. To 
nam svjedoči i ova obitelj čija je ljubav 
umnožila više od kruha, život sedmo-
ga djeteta, ustvrdio je biskup.

Govoreći o gladnom želucu koji 
se može napuniti kruhom, Isus nas 
upozorava na dublju čovjekovu glad 
- ako je pun želudac, a srce prazno, 
nema sreće. Ako je puno srce, a pra-

zan želudac, bit će sreće unatoč tome 
jer ondje gdje postoji ljubav, sigurno 
će se naći mogućnost napuniti i že-
ludac. Tamo gdje vlada sebičnost, na 
djelu je duhovno umiranje, umnaža 
se besmisao, zaključio je biskup. Po-
zvao je nazočne da promisle jesu li 
možda žrtve vlastite sebičnosti te da 
se čvršće odluče biti moćni ljubavlju 
po kojoj će prepoznati istinu o sebi i 
ostvariti ljepotu postojanja. Biskup je 

zaključio: „ Želio bih da svatko od nas 
bude biće smisla jer smo u konačnici 
njega gladni! Postižemo ga kad smo 
srca ispunjena ljubavlju i kad tu puni-
nu dijelimo s drugima. Ovi roditelji sa 
sedmim djetetom podijelili su među-
sobnu ljubav, povjerovali da se isplati 
žrtvovati za novi život i tako postali 
ljudi nutarnje punine, smisla. To je 
hrvatska šansa“, zaključio je biskup.



Zajedništvo

Tekst: Višnja Mikić • Fotografije: Antun Baćo i Višnja Mikić

Kad netko pjeva Bogu na slavu, 
kaže se da „dvostruko moli“. 
Ako netko pjeva i svira, pobož-

no, ponizno i predano Bogu, onda 
bi se to moglo nazvati „trostrukom“ 
molitvom.

Elizabeta Orić iz Slavonskog Ko-
baša, koju  zovu „teta Liza“, u svib-
nju je zakoračila u 86. godinu živo-
ta. Preko pedeset godina pjevala je 
i svirala, vodila crkveni zbor, bila je 
počimalja u rodnoj  Župi Rođenja sv. 
Ivana Krstitelja. Prije deset godina 

Elizabeta Orić iz Slavonskog Kobaša 
živjela, pjevala i svirala Bogu na slavu

biskup Antun Škvorčević dodijelio 
je „teta Lizi“ Biskupijsku plaketu s 
Poveljom priznanja i zahvalnosti za 
dugogodišnji orguljaški staž.

Posvetila se orguljama i pjesmi
Posjetili smo je  u obiteljskom domu 
i listali s njom i njezinom sestrom 
Anom kobaške i obiteljske uspomene.

Voljela sam pjevati od malih nogu, 
a svirati me učio, danas pokojni, 
mons. Josip Klarić iz Kobaša.  Sjećam 
se prve poslijeratne  krizme u selu 

1951. godine, kad se krizmao veliki 
broj mladih. Selo je bilo puno mla-
deži, pune kuće čeljadi, zajedno se 
molilo, radilo, pjevalo, orila se naša 
polja. Kad mi je mons. Klarić pred-
ložio sviranje orgulja, zainteresira-
la sam se i počela vježbati. Kad sam 
„ušla u to“,  još sam se više „zagrijala“. 
Naša kuća bila je „puna svijeta“ pa ni 
jedan posao nije „stajao za mnom“. 
Mogla sam odlaziti redovito u crkvu 
i vježbati. Nisam se ni udavala. Sva 
sam se posvetila orguljama i zboru. 
Pjevali smo u ono vrijeme troglasno. 
Upriličila bih probu posebno s prvim, 
posebno s drugim pa s trećim glasom, 
onda bismo vježbali zajedno i tako 
smo slavili Boga. Bila sam i počimalja 
uz Katu Ferić, danas Kikić. Obećala 
sam Gospodinu da ću pjevati i svirati 
dokle god me zdravlje bude služilo i 
dok me On ne pozove “gore“. Eto, do-
čekala sam, hvala Bogu, lijepe godine. 
Sada svira časna sestra, a ja još nisam 
otišla „gore“. Živim i molim se do Nje-
gove svete volje - priča teta Liza.

Cijelog života se nosi „šokački“, 
u narodnoj nošnji je i svirala sve go-
dine.  Nosila je ona, kao i sve cure,  
„kiku“, svečano se onda oblačila, a ka-
snije  „vezenku“, no svi ju, kao i ostale 
kobaške žene, prepoznaju po bijeloj 
marami na glavi. I sama se sjeća broj-
nih proštenja i hodočašća pa kazuje 
kako su svi uvijek prepoznavali Koba-
šanke po bijelim maramama.

Svirala na pedeset krizmi
Pratila je teta Liza na orguljama više 
od pedeset krizmenih svečanosti.  Sje-
ća se svečanih dočeka biskupa, koji 
su nekada dolazili vlakom do Oriov-
ca, a tu ih čekala kobaška paradna 
kola, svečano okićena. Ispred kola 
i uz njih bili su brojni konjanici na 
konjima, a na kraju sela biskupa je 
dočekivalo mnoštvo mladih, „u špa-
liru“ i u nošnjama, pa ga pratilo do 
crkve. Prisjeća se „teta Liza“ dolazaka 
biskupa Franje Salisa Seewisa, Franje 
Šepera, Franje Kuharića, Đure Kokše 
u Kobaš, a  u naše vrijeme biskupa 
Škvorčevića.  Svirala je teta Liza sve 
godine u župnoj crkvi, ali i u neda-
lekom drevnom  prošteništu Kloštar, 
gdje se marijanska pobožnost održala 
stoljećima.

– Svirala sam ja i bas u tamburaš-
kom sastavu, što je za ono vrijeme 
bila prava rijetkost. Otac i brat bili 
su tamburaši, zatim oba dva strica, 
a moja tetka također je svirala bas. 
Lijepo se sjetiti kako sam stajala u 
kolu s tamburašima i prebirala žice, 
kao da je jučer bilo, a život projurio 
– prisjeća se. 

Teta Liza danas niže sjećanja, a 
najviše vremena provodi u molitvi: 
moli se svakodnevno Majci Božjoj 
Kloštarskoj, zatim Milosrdnom Isu-
su, ali i svetcima. Zahvaljuje na dugo-
vječnosti i kakvom-takvom zdravlju, 
primjerenom njezinim godinama.

Elizabeta Orić iz Slavonskog Kobaša, koju  zovu „teta Liza“, u 
svibnju je zakoračila u 86. godinu života. Preko pedeset godina 
pjevala je i svirala, vodila crkveni zbor, bila je počimalja u 
rodnoj  Župi Rođenja sv. Ivana Krstitelja. Prije deset godina 
biskup Antun Škvorčević dodijelio je „teta Lizi“ biskupijsku 
plaketu s poveljom priznanja i zahvalnosti za dugogodišnji 
orguljaški staž.


