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Draga sestro, dragi brate !
Kako teško i nerado ljudsko uho sluša govor o križu! Isusov govor o muci kroz koju valja proći prije uskrsnuća i proslavljenja
dugo su odbijali i sami njegovi apostoli. Kad ju je prvi put najavio, Petar ga odmah svom snagom odvraća od tog nauma: „Bože
sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!“ (usp. Mt
16,22). Dok su prilikom Isusovog preobraženja na gori Mojsije
i Ilija razgovarali s Isusom „o njegovom Izlasku, što se doskora
imao ispuniti u Jeruzalemu“ (usp. Lk 9,31), apostolski stožernici Petar, Ivan i Jakov su – spavali! Ne zanima ih ta tema. Isti će trojica ustrajno spavati i u najdramatičnijim trenucima, dok
se Isus bude krvlju znojio u Getsemanskom vrtu! (v.Mk 14,37-42)
Ne spavaju li danas mnogi u našim crkvama, kad neki propovjednik govori o onome što se svakome od nas mora dogoditi, ako želi
ući u slavu Gospodinovu? Pa ipak, ne smijemo zbog toga prestati misliti i govoriti o Isusovom i našem
križu, a još manje smijemo prestati dragovoljno nositi svoj križ i pod njim odlučno ići na svoju Golgotu. Jer,
drugoga puta nema.
Strujanja u svijetu, koja zahvaćaju i kršćanske krugove, rado prihvaćaju Isusa bez trnove krune. Ništa ih
kod njega ne smeta, osim njegovog izranjenog lica. A mi tražimo lice njegovo, jednako ono izranjeno i ono
proslavljeno ! Tražimo ga osobito tamo gdje ga se najsigurnije može naći : u licima braće ljudi. „Tražiti lice
Kristovo u licu bližnjega jedini je kriterij koji nam daje sigurnost da sve ljude ozbiljno ljubimo i da nadilazimo
sve antipatije, ideologije i puku prijaznost prema ljudima“, kaže sveta Mala Terezija. Tražiti i promatrati lice
Božje povlaštena je zadaća Bogu posvećenih osoba. Mnogi su se sveci i svetice u tome istakli. Spomenut ćemo
samo sv. Ursulu Ledochowsku, koju je sluga Božji Ivan Pavao II. proglasio svetom 18.05.2003. godine.
Sveta je Ursula cijeloga svoga života vjerno i ljubazno promatrala lice Krista, svoga zaručnika. Osobito
je bila s njim povezana u njegovoj smrtnoj borbi. Tu je povezanost praktično živjela u obliku izvanredne revnosti u naviještanju radosne vijesti o ljubavi Božjoj riječju i djelima. Prošla je Rusijom, Skandinavijom, Francuskom i Italijom. Snagu i nadahnuće za svoju neumornu djelatnosti nalazila je u Euharistiji. Krista, razlomljenog i
darovanog svima nama, tako je duboko shvaćala i ozbiljno uzimala da o sebi piše: „Moram ljubiti svoga
bližnjega kako ga je Isus ljubio … Uzmite i jedite .. jedite moje snage, one vam stoje na raspolaganju. Uzmite i
jedite moje sposobnosti, moj talent … moje srce, da vas ono zagrije i rasvijetli Njegovom ljubavlju …. Uzmite i
jedite moje vrijeme, neka vam ono pripada … Ja sam vaša kao što je Isus moj u hostiji …“
Prije nego što Ti zaželimo sretan Uskrs, brate i sestro, zaželjet ćemo Ti ono što mora prethoditi Uskrsu.
Želimo Ti da poput sv. Ursule pronikneš u Krista i duboko shvatiš da Ti je uvijek i svugdje činiti kako je on
činio, da Ti je proći putem kojim je on prošao. Želimo Ti da zavoliš križ ! Neka Ti on bude i draga odjeća i
meka postelja. Ne odvajaj se od njega ni danju ni noću. Danju ga nosi kao ugodan teret, noću ga prostiri kao
ugodan ležaj. Neka on bude i Tvoj posljednji ležaj – Tvoj odar. Promatraj često lice Kristovo na križu, ali i ono
u licima mnogih tisuća njegovih posebnih miljenika : gladnih i žednih, bolesnih i obespravljenih …Ono će te
poticati da u svijetu budeš drugi Krist. U svagdanu osobito zavoli križ rada. Da savjesno vršiš i najsitnija djela. I
pazi da radom ne ističeš i ne proslavljuješ sebe, nego Oca nebeskoga (usp. Mt 5,16). Jer, „onaj jede sa stabla
spoznaje dobra, tko … sebe uznosi zbog dobara, koje Gospodin u njemu govori i djeluje…“, kaže naš
utemeljitelj, sveti Franjo (usp. Opomene 2,3).

Sretan Ti i blagoslovljen Uskrs, sestro i brate, želi
Predsjedništvo VFZ-a
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Veronika

Nekoć na njegovom križnom putu
susrela ga je Veronika, žena s rupcom.
Očistila je Isusovo lice od suza i krvi.
A rubac je nosio Spasiteljevu sliku.

Danas sam susreo Veroniku, ženu s rupcom:
Sprema krevet bolesnicima,
tješi djecu,
pomaže invalidima,
hrani starce,
ostaje do kraja s umirućima.

A rubac nosi sliku Spasitelja
koji o sebi reče:
Što god ste učinili najmanjem od moje braće,
meni ste učinili.

(autor: Gerhard Eberts)
(s njemačkog: a.m.)
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Iz Tajništva

N ova vodstva provincija
1
Vrhovna uprava Družbe Kćeri Milosrđa TRS sv. Franje imenovala je 20. studenoga 2009. godine
s.M.Neliju Pavlović za provincijsku predstojnicu u
Hrvatskoj provinciji „Krista Kralja“ sa sjedištem u Zagrebu, Mallinova 4, i sljedeće Provincijsko vijeće:
s.M. Slavica Vicić
s.M. Miljenka Lizatović
s.M. Srebrenka Paleka
s.M. Agneta Juka

1. savjetnica i zamjenica
2. savjetnica
3. savjetnica
4. savjetnica

Uvođenje provincijalke i njezina vijeća bilo je na prvu nedjelju Došašća, 29. studenoga 2009. godine,
u Zagrebu, Mallinova 4.
***************
2
Na redovitom Provincijalnom kapitulu Školskih sestara franjevaka Krista Kralja, Splitske provincije
Preč. Srca Isusova, održanom od 10. do 14. veljače 2010. godine u Splitu pod predsjedanjem vrhovne
predstojnice s.M.Natalije Palac, izabrana je 13. veljače 2010. godine nova uprava Provincije:
s.M.Leonka Bošnjak-Čovo, provincijalna predstojnica
s.M.Jozefa Lučić, provincijalna zamjenica i prva savjetnica
s. M.Kruna Plazović, druga savjetnica
s.M. Jelena Lončar, treća savjetnica
s. M. Natanaela Radinović, četvrta savjetnica
***************
3
Na redovitom Provincijskom (radnom i izbornom) kapitulu Školskih sestara franjevaka Krista Kralja,
Provincije Svete Obitelji Mostar, slavljenom od 3. do 7. veljače 2010. godine u samostanu sestara u Bijelom
Polju pod predsjedanjem vrhovne predstojnice s.M.Natalije Palac, izabrana je 6. veljače 2010. godina nova provincijska Uprava za sljedeće šestogodište:
s.M.Franka Bagarić, provincijska predstojnica
s.M.Zdenka Kozina, provincijska zamjenica i prva savjetnica
s.M.Robertina Barbarić, druga savjetnica
s.M. Leopoldina Kovačević, treća savjetnica
s.M.Mila Sesar, četvrta savjetnica
******
Svim novoizabranim sestrama od srca čestitamo na izboru i dobivenom povjerenja zajednica koje su ih
izabrale, želimo mudrost odozgor i obilan Božji blagoslov da u Gospodinovom duhu služenja budu
prvakinje u služenju svojim susestrama !

*********
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N aš predsjednik i potpredsjednica
izabrani n a daljnje visoke službe:
Osim službi u svojim provincijama i u Vijeću franjevačkih zajednica u HR i BiH naš predsjednik fra
Ivan Sesar i naša potpredsjednica s. Ivanka Mihaljević izabrani su za obnašanje još nekih visokih službi.
Od 1. do 7. veljače o.g. održana je u Bruxellesu Deveta generalna skupština Unije manje braće Europe
(UFME - Unio Fratrum Minorum Europae), na kojoj su franjevački provincijali svih europskih provincija, uz
nazočnost i generalnog ministra fra Jose-a R. Carballo, raspravljali na temu «Europa – domus pacis. Franjevački
doprinos za Europu prožetu vrijednostima» i izmjenjivali iskustva. Provincijali su posjetili i Parlament Europske
unije te se upoznali s radom svih ustanova Europske unije. Zadnjeg dana održan je izbor predsjednika i
potpredsjednika. Za predsjednika je ponovno izabran portugalski franjevac fra Victor Melicias Lopes, a za potpredsjednika nas predsjednik fra Ivan Sesar.
U Sarajevu je 20. veljače o.g. održana Osma, izborna skupština Konferencije viših redovničkih
poglavara i poglavarica Bosne i Hercegovine. Sudjelovali su svi provincijali i provincijalke redovničkih
provincija koje imaju sjedište u BiH te predstavnici redovničkih zajednica čiji članovi djeluju u BiH, a sjedište
provincije im je izvan BiH. Za predsjednicu Konferencije izabrana je naša potpredsjednica s. Ivanka Mihaljević,
za njezibog zamjenika naš predsjednik fra Ivan Sesar.
Od srca čestitamo i želimo obilje mudrosti i snage za obašanje službi !

Sastanci i susreti
PLENARNA SJEDNICA VIJEĆA FRANJEVAČKIH ZAJEDNICA U HR I BIH
U SAMOSTANU BRAĆE KAPUCINA U ZAGREBU, ULICA SV. LEOPOLDA MANDIĆA 41, ODRŽANA JE 29.
2010. GODINE S POČETKOM U 9.00 SATI PLENARNA SJEDNICA VFZ-A U HR I BIH. SAZIVNI DNEVNI RED

SIJEČNJA
JE BIO:

1.MOLITVA I POZDRAV PREDSJEDNIKA
2.PRIMJEDBE NA ZAPISNIK SA SJEDNICE OD 26. LIPNJA 2009.
3.MANDATI U TIJELIMA VIJEĆA:
- IZBOR PREDSJEDNIKA/PREDSJEDNICE VFZ-A
- IZBOR TAJNIKA/TAJNICE VFZ-A
4.KRATKI PRIKAZ ZAVRŠNE PROSLAVE JUBILARNE GODINE
5.IZVJEŠĆA:
- FSR-A U HR ( MINISTAR MATO BATOROVIĆ)
- FSR-A U BIH ( MINISTRICA NIVES KANEVČEV)
RADNIH TIJELA I POVJERENSTAVA:
-POVJERENSTVA ZA DUHOVNOST, S. RENATA MRVELJ
-POVJERENSTVA ZA APOSTOLAT I EVANGELIZACIJU ( FRA PETAR KINDERIĆ)
-POVJERENSTVA ZA STUDIJSKU I IZVAČKU DJELATNOST ( FRA MARIJAN KARAULA)
-FRANJEVAČKOG INSTITUTA ZA KULTURU MIRA ( FRA MIJO DŽOLAN)
-FRAME (FRA MILAN KRIŠTO ZA HR, FRA SRETAN ĆURČIĆ ZA BIH)
6. BLAGAJNIČKO IZVJEŠĆE ZA 2009. GODINU (S.BLAŽENKA PERKOVIĆ)
7. NAŠA IZDANJA:
-FRANJEVAČKI IZVORI (FRA PERO VREBAC)
-HRVATSKI FRANJEVAČKI BIOGRAFSKI LEKSIKON (FRA EMANUEL HOŠKO)
- IURIDICA FRANACISCANA (S. JUDITA ČOVO)
-FRANJO U HRVATSKOM PJESNIŠTVU
8. PROGRAM RADA ZA 2010. GODINU
9. RAZNO
DONOSIMO ZAPISNIK SJEDNICE:
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ZAPISNIK
Plenarne sjednice Vijeća franjevačkih zajednica u HR i BiH,
održane u Zagrebu 29. siječnja 2010.

Sjednica Vijeća održana je u samostanu braće Kapucina u Dubravi. Na sastanku
Vijeća sudjelovali su: fra Željko Tolić - Split, predsjednik Vijeća, s. Ivanka
Mihaljević - Sarajevo, potpredsjednica, fra Ivica Petanjak - Zagreb, član
Predsjedništva, fra Željko Železnjak - Zagreb, fra Đuro Hontić - Zagreb, fra Josip
Sopta - Zadar, fra Ivan Paponja – Zagreb, fra Ivan Sesar – Mostar, s. Franciska
Molnar - Đakovo, s. Ružica Barić - Dubrovnik, s. Nelija Pavlović – Zagreb, s.
Nevenka Grgat - Šibenik, s. Anica Jureta - Zagreb, brat Mato Batorović – FSR,
Jasmina Stojić – Požega, s. Mirjana Pinezić – Rijeka.
Nazočni su još bili: fra Mijo Džolan, ravnatelj Franjevačkog instituta za kulturu
mira, fra Marijan Karaula, fra Milan Krišto, asistent Frame u HR, fra Sretan
Ćurčić asistent Frame i FSR-a u BiH, s. Judita Čovo, s. Renata Mrvelj, fra Petar
Kinderić.
Svoju nenazočnost ispričale su: s. Klara Šimunović - ŠSF Split i s. Jelenka Puljić ŠSF Mostar.
Uvodnu molitvu izmolio je fra Ivica Petanjak, nakon čega je fra Željko Tolić
pozdravio sve prisutne.
Poseban pozdrav uputio je novim članovima Vijeća koji su u vremenu od prošle
sjednice u svojoj zajednici preuzeli službu provincijala i provincijalke: s. Neliju
Pavlović, provincijalku sestara kćeri milosrđa sv. Franje, i fra Ljudevita Maračića
(nenazočnog), provincijala Hrvatske provincije franjevaca konventualaca sv.
Jeronima. Također je pozdravio i fra Miju Džolana, novog ravnatelja Instituta za
kulturu mira.
Prije nego se prešlo na predviđeni dnevni red, Predsjednik je predložio izmjenu
istoga zbog pisma ministra financija Vlade RH, g. Šukera, u kojem se traži izvješće o
namjenskim sredstvima koja su nam dostavljena od Vlade RH za tiskanje
franjevačkih Izvora.
Prijedlog izmjene dnevnog reda prihvaćen je jednoglasno.
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Primjedbe na zapisnik sa zadnjeg sastanka VFZ-a

Uz treću točku Zapisnika (Obilježavanje jubilarne godine) razvila se rasprava koju
je potakao fra Marjan Karaula izrazivši čuđenje da u emisiji «Mir i dobro» o
najznačajnijim događajima u Crkvi u Hrvata u 2009. nije spomenuta velika
franjevačka Obljetnica. U raspravi je konstatirano da je tijekom obilježavanja
Obljetnice bilo zapaženih i vrijednih projekata, ali oni nisu bili dovoljno medijski
popraćeni. Jasna je bila konstatacija da smo možda i sami zakazali glede medijske
prisutnosti tijekom obilježavanja Obljetnice.
Primjećena je zapaženost Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda kao
najaktivnije u različitim događanjima obilježavanja Jubileja diljem Hrvatske.
Kratkim prikazom svih događanja kojima smo obilježili naš veliki Jubilej,
predsjednik Vijeća, fra Željko Tolić, je konstatirao da se sve (osim nekih
manjkavosti) odvijalo na razini naših očekivanja, izrazivši nadu da će svaki od tih
događaja ostaviti snažan trag (vidljivi i nevidljiv) u Crkvi u Hrvata.
Uz manje ispravke u Zapisniku, koje će biti unesene u konačnu verziju, zapisnik s
prošle sjednice je prihvaćen.
2. Pismo ministra Šukera
S. Ivanka Mihaljević, potpredsjednica Vijeća, pročitala je pismo ministra financija
vlade RH, g. Ivana Šukera, u kojem se traži provjera namjenskog korištenja
sredstava iz Proračuna, a koja smo dobili za tiskanje Franjevačkih izvora. U pismu
se navodi 15. siječanj 2010. kao krajnji rok podnošenja izvješća. Zbog novonastale
situacije u tajništvu Vijeća, Predsjednik je sa sadržajem pisma upoznat tek prije
dva dana. Nakon rasprave je zaključeno da zatražimo odgodu datuma podnošenja
izvješća Ministarstvu. Razlog za odgodu datuma je i činjenica da sredstva još nisu
utrošena, budući da je posao oko izdavanje Izvora još u tijeku. Predsjednik, fra
Željko Tolić, izvijestio je članove Vijeća o pismu zahvale koje je uputio Premijerki
Vlade RH za dodijeljena sredstva.
S. Ivanka je naglasila da je Izvješće fra Pere Vrepca, koji je zadužen za izdavanje
Izvora transparentno, samo nedostaju kopije računa za plaćene usluge.
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U izvješću fra Pere Vrepca, koje je pročitao fra Marijan Karaula, naglašeno je da
tiskanje pretpostavlja etape: prevođenje (koje je skoro privedeno kraju), lektura –
jezična i franjevačka; i biblijska?!
Budući da je dosadašnja tajnica Vijeća, s. Blaženka, bila član Uredničkog vijeća, fra
Marijan je predložio da, iz praktičnih razloga, novoizabrani tajni-k(ca) također
bude član Uredničkog vijeća.
Fra Marijan je izvijestio da bi tiskanje Izvora bilo realno očekivati do konca tekuće
godine. Zatim je predložio raspravu oko pitanja biblijske lekture, budući da su svi
tekstovi iz Vulgate.
Fra Josip Sopta je naglasio da je ovaj projekt izdavanja Izvora najvažniji u sklopu
obilježavanja franjevačke Obljetnice i zaslužuje da se tako prema njemu i
odnosimo. Izvijestio je da je dobio najsuvremenije kritičko izdanje (od Palazzija)
koje još nije ni tiskano na talijanskom. Izrazio je i strah da mi sami nismo dovoljno
jasni u određivanju rokova. Ne dovodeći u pitanje stručnost suradnika na ovom
projektu, pozvao je na veću jasnoću glede određivanja rokova.
Nakon kratke rasprave oko biblijske lekture zaključeno je da, imajući u vidu
kompleksnost problematike i nekompetentnost ovog Vijeća (fra Josip Sopta),
odluku prepustimo Uredničkom vijeću koje je sastavljeno od više franciskanologa.
3. Mandati u tijelima Vijeća
Budući da je dosadašnjem predsjedniku Vijeća, fra Željku Toliću, istekao mandat, a
dosadašnja je tajnica Vijeća, s. Blaženka Perković, već podnijela ostavku na svoju
službu, uslijedio je izbor novog predsjednika i tajnika Vijeća.
3.1.

Izbor predsjednika/ce VFZ-a

Fra Željko je zahvalio svima na suradnji i zamolio za razumjevanje trenutne
situacije u kojoj nije u mogućnosti dalje obavljati službu Predsjednika Vijeća.
Iz Statuta Vijeća pročitan je čl. 4. t. 2. kojim se za izbor predsjednika/ce traži
apsolutna većina glasova.
Ustanovljen je broj nazočnih s pravom glasa: 17 članova.
Glasovanje za predsjednika/cu VFZ-a:
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s. Franciska Molnar
s. Ivanka Mihaljević
fra Ivan Sesar
Fra Željko Železnjak
Fra Ivan Paponja
Fra Josip Sopta

1. glasovanje
6 gl.
4 gl.
2 gl.
2 gl.
2 gl
1 gl.

2. glasovanje
5 gl.
0 gl.
8 gl.
2 gl.
2 gl.
0 gl.

3. glasovanje
3 gl.
0 gl.
14 gl.
0 gl.
0 gl.
0.gl

U trećem krugu glasovanja sa 14 glasova za predsjednika VFZ-a, izabran je fra Ivan
Sesar na mandat u trajanju od tri godine. Fra Ivan je prihvatio izbor.
Predložena je pauza do 11 sati.
Nakon pauze vođenje sjednice preuzeo je novi Predsjednik. Zahvalivši svim
prisutnima na iskazanom povjerenju, fra Ivan je pozvao na pridržavanje dnevnog
reda sjednice.
3.2.

Izbor tajni-ka/ce VFZ-a

Na prošloj sjednici VFZ-a usvojena je ostavka dosadašnje tajnice VFZ-a, s. Blaženke
Perković. Do početka ove sjednice za tu službu je pristigao samo jedan prijedlog.
Potpredsjednica, s. Ivanka Mihaljević, predložila je g. Antu Matkovića, dipl. teologa,
umirovljenog vjeroučitelja. Zatim je iz Statuta pročitala čl. 8. koji govori o
zaduženjima tajnika VFZ-a. Budući da Statuti ne određuju izričito, odlučeno je da se
tajnik bira relativnom većinom glasova.
S. Ivanka je pročitala životopis g. Ante Matkovića, a nakon toga je o njemu iznijela i
svoje osobno mišljenje koje su potvrdili i fra Mijo Džolan i s. Renata Mrvelj koji ga
osobno poznaju.
Poslije kratke rasprave pristupilo se glasovanju za izbor tajnika VFZ-a.
Sa 16 glasova „za“ i 1 „protiv“ g. Anto Matković je izabran za tajnika VFZ-a.
Predloženo je da se g. Matkovića pozove na sjednicu poslije sljedeće pauze.
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4. Izvješća
4.1. .Povjerenstvo za studijsku i izdavačku djelatnost
Usvojen je prijedlog izmijenjenog redoslijeda izvješća zbog zdravstvenih razloga
fra Petra Filića. On je rekao da ovo Povjerenstvo u svom radu nastoji, uz redovite
franjevačke teme, pratiti i teme koje nam predlaže Crkva: npr. Godina sv. Pavla,
Svećenička godina itd.
Zatim je kratko iznio financijsko izvješće.
Fra Marijan Karaula, pročelnik Povjerenstva, iznio je primjedbu glede
neujedanačenosti i neobjedinjenosti izdavačke djelatnosti. Budući da su iz krila
ovog Povjerenstva nastala dva tijela, predložio je da bi bilo dobro jasnije definirati
zaduženja.
Ukratko je izvijestio o projektima za koje je zadužen.
O Franjevačkim izvorima dovoljno je rečeno u prvom dijelu sastanka pa je prešao
na izvješće o Franjevačkom leksikonu. Pročitao je dopis fra Emanuela Hoška u
kojem je priopćeno da sav prikupljeni materijal ide u tisak 1. ožujka kako bi do
Uskrsa bio u našim rukama. Tako će projekt na kojem se radi gotovo 30 godina
konačno biti završen.
Projekt „Hvaljen budi Gospodine moj“ (sv. Franjo u hrvatskom pjesništvu) prva je
knjiga Trilogije od koje je VFZ odustalo, ali jer su fra Milan i fra Marijan već bili
poduzeli neke korake glede realizacije, procijenili su da nije pametno odustati od
projekta te su našli izdavača. Izdavačka kuća Alfa preuzela je financiranje ne
očekujući od nas ništa. Fra Marijan je predložio da bi bilo uputno da mi,
franjevačke zajednice, u znak priznanja i zahvalnosti Izdavaču, kupimo koliko
možemo primjeraka. Ponuđena je i vrlo prihvatljiva cijena od 200 kn, a za veći broj
primjeraka i niža.
Na pitanje s. Renate o Esserovim komentarima, fra Marijan je rekao da uz određne
poteškoće Komentari ovih dana idu u tisak.
4.2. Izvješća FSR-a
Nacionalni ministar brat Vid Mato Batorović podnio je izvješće o radu FSR. Uz
prikaz aktivnosti tijekom obilježavanja franjevačke Obljetnice, izvjestio je o Glastr. 9
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silu Hrvatskog nacionalnog bratstva FSR-a, BRATSTVO, zatim o karitativnom
djelovanju mjesnih bratstava, obilježavanju dana Duha Asiza, socijalnoj inicijativi
FSR-a i FRAME. Također je izvijestio o pripremi tiskanja potrebne literature i
dokumentacije. (v. pismeno izvješće.)
U ime ministrice bratstva FSR-a BiH, Nives Kanevčev, izvješće je podnio fra Sretan
Ćurčić, asistent FSR-a i FRAME BiH. Podijelio je pismeno izvješće koje su načinile s.
Ana Cvitanušić, regionalna ministra FSR-a za Bosnu i s. Gordana Crnjac, regionalna
ministra FSR-a za Hercegovinu. Osim navedenog u pismenom izvješću istaknuo je
projekt vezan uz organiziranje seminara za učitelje formacije i za voditelje –
ministre mjesnih i regionalnih bratstava. (v. pismeno izvješće)

4.3. Izvješća radnih tijela i Komisija

4.3.1. Povjerenstvo za duhovnost
S. Renata Mrvelj je izvjestila prisutne kako je u studenom prošle godine saznala
da joj je u siječnju 2009. produžen mandat pročelnice Povjerenstva bez njezinog
znanja.
Od članova povjerenstva posebno je istaknula aktivnosti s. Judite Čovo. Na 8.
susretu franjevačkih trećoredskih zajednica kod sestara sv. Križa na Vrhovcu s.
Judita je održala predavanje: Hvaljen Budi Gospodine moj.
Plana rada nema, jer treba obnoviti Povjerenstvo zato što su samo neki članovi
izrekli spremnost nastaviti raditi dalje.
Fra Ivan Sesar je predložio da se u podnošenju izvješća svih povjerenstava naznači
i projekt rada za dalje.
Nakon rasprave o novim članovima, s. Renata je predložila da do sljedeće sjednice
nađe članove Povjerenstva u dogovoru s provincijalima i provincijalkama, što je i
prihvaćeno.
Fra Ivan Sesar je podsjetio na poteškoće oko zakašnjelog tiskanja Franjevačkog
liturgijskog kalendara, nakon čega se razvila rasprava. Istaknut je doprinos i
kvaliteta rada fra Ante Crnčevića i predloženo je da se razgovara sa fra Antom
Crnčevićem i novim tajnikom kako bi, zajedničkim nastojanjem, izbjegli kašnjenje.
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4.3.2. Povjerenstvo za apostolat i evangelizaciju
Pročelnik, fra Petar Kinderić, izvijestio je o izvršenju prošlogodišnjeg plana
projekta Zlatna harfa. Tema prošlogodišnje Zlatne harfe bila je „Dan Gospodnji“ i
cijeli projekt se odvijao u za to predviđenim mjestima. Obuhvatio je izuzetno veliki
broj djece. Istaknuta je zauzetost redovnica, ali i nedovoljna angažiranost
pokrajinskih povjerenika na nekim mjestima. Primjećene su poteškoće oko
nedovoljne informiranosti glede promjena nekih pokrajinskih povjerenika, što
otežava kvalitetan rad Povjerenstva. Fra Petar smatra da je ovaj projekt, koji traje
već 26 godina, potreban i da ga treba podržati u svakom smislu. Tu je naglasio i
financijske poteškoće koje su uslijedile usljed smanjivanja iznosa koji je Vijeće
redovito dodjeljivalo ovom Povjerenstvu. Najavio je temu ovogodišnje Zlatne harfe
„Gospodin je pastir moj“, koja je u duhu Svećeničke godine.
Uslijedila je rasprava koju je potaknuo fra Mijo Džolan, a odnosila se na pitanje
intelektualnog vlasništva projekta Zlatna harfa. Nakon rasprave je zaključeno da se
izda knjižica u kojoj će se jasno dati identitet Zlatne harfe. U njoj treba biti opisana
povijest Zlatne harfe i njezino djelovanje danas.
Na konstataciju da se rad ovog Povjerenstva sveo samo na projekt Zlatna harfa,
uslijedila je rasprava iz koje su postale očite slične poteškoće u radu i drugih
povjerenstava. Zaključeno je da jedna od točaka lipanjske sjednice bude analiza
postojećih povjerenstava i jasnije definiranje djelovanja svakog povjerenstva.
Prije pauze za ručak Predsjednik, fra Ivan Sesar, pozdravio je novoizabranog
tajnika VFZ-a, g. Matkovića koji je u međuvremenu stigao na sjednicu.
Odmor – objed koji su nam priredila braća kapucini okrijepio nas je za nastavak
rada u 13,30 sati.

4.3.3. Izvješće FIKM-a
Ravnatelj, fra Mijo Džolan, unaprijed se ispričao što će njegovo izvješće trajati
duže nego što je predviđeno, što je opravdao obimnošću ostvarenih i planiranih
projekata Instituta kao i činjenicom da samo izvješće pretpostavlja pitanja na koja
moramo dati odgovor.
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Izvijestio je o troškovima nagradnog putovanja pobjednika vjeronaučne olimpijade
u Asiz, stopama sv. Franje, 22.do 26. lipnja 2009. godine, koje je vodio dosadašnji
ravnatelj, fra Ante Čovo.
Upoznao je Vijeće i s troškovima projekta Hrvatska božićna mapa 2009. Priloženo
je detaljno pismeno financijsko izvješće o prihodima i rashodima Projekta kao i
trenutno stanje na računu.
Zatim je fra Mijo iznio viziju djelovanja Instituta. Glede metodologije rada on
smatra da ona mora biti kritička, znanstveno-istraživačka, oslobođena
ideologija...franjevačka! Kao širi program rada Instituta predlaže trajne tematske
krugove u kojima se može doći do obvezujućih pitanja svakog odgovornog čovjeka,
kršćanijna, franjevca i franjevke:
1. Franjevački vodič kroz EU;
2. Franjevački doprinos Preambuli Ustava BiH;
3. Franjevački doprinos kritičkoj analizi prakse Socijalnpg nauka Crkve u
hrvatskom i b-h društvu;
4. Franjevačka mreža dobrote i
5. Franjevačka kritika religija. (v. pismeno Izvješće)
Zatim je fra Mijo izvijestio o realizaciji projekta Hrvatska božićna mapa 2009. Uza
sve nedostatke Projekt je tijekom Božića bio svojevrsno duhovno i kulturno
osvježenje. Vrijednost ovog Projekta nije samo u prikupljenim materijalnim
sredstvima, nego u poruci koju je jasno očitovao, a ta je kultura slavljenja Božića i
Franjevačka mreža dobrote(v. pismeno Izvješće).
Uslijedila je dulja rasprava glede načina raspodjele prikupljenih sredstava i daljnje
distribucije preostalih mapa. Zaključeno je da se svaka zajednica u okviru svojih
mogućnosti angažira oko pronalaženja obitelji kojima će se sredstva raspodijeliti,
kao i načina distribucije preostalih mapa. Dogovorena je i mogućnost popusta 2030%. (u fond ide 70% od izvorne cijene).
Govoreći o perspektivama i potrebama Instituta, fra Mijo je iznio poteškoće oko
kvalitetnog razvijanja projekta zbog nedovoljnog broja stalno zaposlenih, te je
zatražio dopuštenje zapošljavanja novog djelatnika. Iznio je i nužnu potrebu
obnavljanja prostorija ureda u Splitu i nabavke određene opreme za Institut, kao i
prodaju postojećeg vozila i kupnju novoga.
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U raspravi koja je uslijedila postavljeno je pitanje ureda u Sarajevu za koji VFZ
plaća najam. Nametnulo se i pitanje stava VFZ- a o TFMK za čije potrebe je ured u
Sarajevu namijenjen. Budući da je fra Pero Vrebac već pismeno izvijestio VFZ o
svojoj ostavci na vođenje TFMK, nametnula se potreba jasnog očitovanja VFZ-a o
TFMK. Nakon rasprave glasovanjem je odlučeno da se TFMK gasi, o čemu će se
pismeno izvjestiti fra Peru. Otkazuje se najam ureda u Sarajevu, a namještaj ureda
stavlja se na raspolaganje provinciji Bosne srebrene da ga da u franjevačke svrhe.
Financijska sredstva se preusmjeravaju u FIKM, kako bi fra Mijo mogao zaposliti
treću osobu i urediti prostorije Instituta. Dopušta se da fra Mijo traži potencijalne
donatore u svezi kupnje novog auta.

4.3.4. Izvješća FRAME
4.3.4a. Izvješće o djelovanju Hrvatskog nacionalnog bratstva FRAME
Fra Milan Krišto, predsjedatelj konferencije nac. duhovnih asisteneta FRAME, uz
iscrpno pismeno izvješće koje je podijelio svim članovima Vijeća, podnio je kratko
izvješće o nekim pothvatima FRAME u protekloj godini. Ponovno je naglasio
važnost i potrebu iznalaženja načina što skorijeg priznanja pravne osobnosti
FRAME u Crkvi, koje je nužno zbog kvalitetnijeg funkcioniranja kako sa strane
prisutnosti u društvu, tako i s financijsko-organizacijskog aspekta. Izvijestio je o
poteškoćama na koje nailazi pri pokušaju ostvarivanja ovog priznanja. Zahvalio je
na financijskoj podršci kojom smo omogućili tolike projekte FRAME, osobito
sudjelovanje na V. europskom kongresu FRAME u Litvi.
4.3.4b. Izvješće o djelovanju nacionalnog bratstva FRAME BiH
Fra Sretan Ćurčić, nacionalni asistent FRAME BiH, izvjestio je o mnogim
događajima i projektima FRAME BiH (o čemu je podnio i pismeno izvješće).
Naglasio je Framafest, hodočašća u Asiz, kviz znanja, molitveno franjevačko
kampiranje, olimpijadu znanja o sv. Franji i brojne druge aktivnosti za koje je
zamolio financijsku podršku.
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5.Naša izdanja
- Iuridica francescana, Priamo Etzi
s. Judita Čovo je izrazila zadovoljstvo da je ovo vrijedno izdanje ugledalo svjetlo
dana u godini obilježavanja velikog franjavčkog Jubileja. Knjiga obrađuje pitanja
povijesno-pravnog značenja triju franjevačkih redova preko «monografskih
vodiča». Svi koji su na bilo koji način sudjelovali u tiskanju ove knjige naglašavaju
njezinu vrijednost, osobito lektor, fra Ljudevit Maračić. S. Judita predlaže da se
upriliči predstavljanje knjige, kako bi ju se dostojno prezentiralo hrvatskom
čitateljestvu. Nakon izvješća o utrošenim sredstvima u tiskanje knjige dogovoreno
je da prodajna cijena knjige bude 120 kn. Predsjednik Vijeća je posebno zahvalio s.
Juditi na doprinosu koji je ona uložila u priređivanje ove knjige.

6.Blagajničko izvješće s. Blaženke Perković
S. Blaženka je iznijela stanje Blagajne VFZ-a na dan 29. siječnja 2010. koje je
priloženo zapisniku o primopredaji ureda i inventara tajništva VFZ-a. (v. pismeno
izvješće)
Zahvalila je svima na suradnji, što je potaklo fra Željka da na poseban način
zahvalio s. Blaženki na raspoloživosti i požrtvovnom radu u Vijeću. Fra Ivan Sesar
je zahvalio fra Željku darujući mu u ime VFZ-a prigodan dar (Tria opuscula i
franjevački pas), a s. Ivanka je s. Blaženki u znak zahvalnosti u ime Vijeća predala
drvorez s likom BDM, rad akademskog kipara Ilije Bule.
Budući da je dosadašnja praksa bila da se na siječanjskom sastanku VFZ-a određuje
visina članarine, predsjednik, fra Ivan, zamolio je s. Blaženku da nas informira o
načinu određivanja iste. Rekla je da je svaka zajednica uplaćivala 20% ukupnog
iznosa sredstava dobivenih iz Proračuna. S obzirom na planirane investicije za ovu
godinu zaključeno je da visina članarine ostane ista.
Zaključeno je da nastavljamo sa financijskom podrškom svih projekata koje smo i
dosad podržavali (FRAMA, Brat Franjo, FIKM).
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6. Program rada za 2010.
Dogovoreno je da se slijedeća sjednica VFZ-a održi u Međugorju 21. lipnja s
početkom u 10 sati.

7. Razno
S. Blaženka je ukazala na potrebu promjene Statuta. Postojeći Statut (iz 1982.) ni
od koga nije priznat, a Država priznaje samo one vjerske zajednice koje priznaje
HBK. Pokušaj registracije preko Kongregacije za redovnike nije uspio. Nije
prihvaćen prijedlog da se registriramo kao civilno društvo.
Fra Marijan je ponovio potrebu redefiniranja uloge i rada povjerenstava, kako bi se
jasnije odredile kompetencije.
S. Blaženka je napomenula da su povjerenstva bila pozvana napraviti svoje
pravilnike rada, ali oni nikad nisu odobreni, jer nije odobren Statut.
Fra Ivica Petanjak je predložio da se tiska „Povijest franjevaštva“. Knjiga je već
prevedena na hrvatski. Nedostaje jezična lektura i korektura. Fra Marijan Karaula
je zamoljen da napravi predračun projekta tiskanja ove knjige do lipnja, kako
bismo mogli donijeti odluku o eventualnom tiskanju.
Zapisnik sastavila:
s. Ružica Barić, članica VFZ-a

Pregledali:
fra Ivan Sesar, predsjednik VFZ-a
i
s. Ivanka Mihaljević, potpredsjednica VFZ-a
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RAZMIŠLJANJE UZ SVEĆENIČKU GODINU
Još smo u Svećeničkoj godini, koju je Papa u prigodi 150. obljetnice smrti (tj. rođenja za nebo)
svetoga Ivana Marije Vianneya otvorio na svetkovinu Presvetog Srca Isusova, 19. lipnja 2009. godine,
a zatvorit će je također na svetkovinu Presvetog Srca Isusova ove godine, 11. lipnja, i tada će svetog
arškog župnika, žatitnika župnikâ, proglasiti zaštitnikom svih svećenika. Imali smo prilike doznati o
tome dovoljno informacija iz raznih katoličkih tiskovina i drugih priopćajnih sredstava. I vjerojatno
smo se svi potrudili da to doznamo. Svećeništvo je stožerna tema u Crkvi. Bez svećeništva nema
Euharistije. Bez Euharistije nema Crkve. Zato o tome jedva da je ikada dovoljno kazano. I još važnije
od toga: jedva da ikada možemo dovoljno učiniti sve što treba učiniti, da bi Crkva imala dostatan broj
svetih i požrtvovnih svećenika. A što bi se moglo i trebalo učiniti ?
Valja, prvo, češće razmišljati o tome. Ako se i jedna tema tiče svakog člana Crkve, onda je to zacijelo
ova. Ono što se tiče svih nas, ne smije nam biti na rubu, nego u središtu naših razmišljanja. Zatim,
polazeći od Isusovog svima nama upućenog zahtjeva da molimo «Gospodara žetve da pošalje
poslenike u žetvu svoju» (Mt 9,38), treba moliti za svećenička zvanja. Ne tek tu i tamo, kad su neka
ređenja ili koja druga svećenička slavlja, kad Crkva «službeno» poziva da se moli za svećenike. To
mora biti stalni sadržaj naših svagdanjih molitava. Onako kako Isus želi da molimo: « … ustrajno
molite i dat će vam se!» (Lk 11,9) I kako to potkrepljuje onom usporedbom o upornoj udovici koja je
tražila pravdu kod suca. Sveti Luka kaže: «Iznese im zatim usporedbu o tome kako uvijek treba moliti
i nikada ne klonuti.» (Lk 18,1) Pri molitvi treba imati i vjeru da ćemo dobiti sve što tražimo u Isusovo
ime. Snaga udružene vjere i molitve takva je da Isus jamči: « .. što god zamolite u moje ime, učinit
ću, da se proslavi Otac u Sinu. Ma što me zamolili u moje ime, ja ću to učiniti» (Iv 14,13-14)
Osim razmišljanja i molitve treba u praksi poduzeti konkretne korake prema mladim ljudima,
mogućim kandidatima za svećenike. Za svako zvanje i zanimanje mora se među mladim naraštajima
tražiti nasljednike sadašnjih aktivnih djelatnika. Čini mi se da se u ovoj točki dosta griješi, kad su u pitanju svećenička (a jednako tako i redovnička) zvanja. Dok druga zanimanja «privlače» svoje nasljednike ljepotama i pogodnostima zanimanja, nudeći im ovo ili ono, kod duhovnih zvanja to bi trebalo
stajati postrani. Na prvom bi mjestu trebalo stajati «privlačno sredstvo» koje nam je Isus ostavio.
Čitamo li pozorno Evanđelje, zapazit ćemo da se Isus nije poslužio čudesima (tako priželjkivanim od
mnogih ljudi u naše vrijeme) niti svojom božanskom moći, da pridobije prve svećenike svoje buduće
Crkve. Znao je da to ljude ne drži dugo. Čudesa i druge «pogodnosti» apostolskog zvanja samo su
proplamsaji, kratkotrajni poput vatre od slame. Svijetle kratko, a griju još kraće. Isus je kod svojih
slušatelja iskusio kako kratko i u kojem smjeru čudesa djeluju: kad je slušatelje čudotvorno nahranio,
tražili su ga i kasnije, ali ne zbog njega samoga ili Kraljevstva Božjeg, nego da im dadne još
zemaljskog kruha ! Kad se pred trojicom apostolskih prvaka na gori preobrazio i pokazao im ljepote
buduće slave, oni od dragosti, časovitog oduševljenja ili bezumnosti htjedoše tu sagraditi sjenice i
trajno ostati ! Čudesa («Slijepi progledaju, hromi hodaju, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju ..» Mt 10,5) samo su Isusova iskaznica da je on Sin Božji, Mesija koji ima doći, ali to neće privući ljude
masovno u njegovu Crkvu, a kamoli u svećeničke redove. Za privlačenje ljudi on se poslužio i danas
se služi neobičnim sredstvom svoje božanske «nemoći» : k r i ž e m ! Sam je izričito rekao: «A ja, kad
budem podignut sa zemlje, sve ću ljude privući k sebi.» (Iv 12,32) Dvije tisuće godina povijesti Crkve
najbolje dokazuju da je križ najprikladnije i najučinkovitije sredstvo «mamljenja» u Isusove redove.
To sredstvo je istovremeno najsnažniji zov, ali i sredstvo za otriježnjenje od lažnih nada i iluzija.
Dosta je da to promotrimo na prvom Isusovom svećeniku, na Petru. Petar se dosita nagledao
Isusovih čudesa, na sebi i na drugima. Jedini je od apostola hodao po vodi, a u najvećim ribolovnim
nepogodnostima imao je rekordan ulov. Čudesa su ga bila ponijela te je Isusu zajamčio: «Ako se
doista i svi pokolebaju … ja ipak neću.» (Mk 14,29). I nakon Isusovog proroštva «upravo ćeš me ti,
još noćas prije nego što pijetao dvaput zapjeva, triput zatajiti» (Mk 14,30) Petar još više uvjerava
Isusa: «Kad bih morao s tobom umrijeti … sigurno te ne bih zatajio !» (Mk 14,31) Nedugo potom
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zadrhtao je pred sluškinjom i triput zatajio Isusa. Ali kad je u svojoj duši posložio događaje s Golgote, a Duh Sveti ga prosvijetlio i ojačao, Petar je postao stijena Kristova nepokolebljiva, onakav
kakvog ga je Isus i htio imati u svojoj Crkvi. Ni zatvor ni batine neće mu biti zaprekom da se prizaje
Kristovim (usp. Dj 5,29)
Na temelju Evanđelja i života svetaca možemo uočiti da nitko ne može poći za Kristom dok
osobno ne susretne Krista, a susresti ga osobno ne može nitko tko još živi kao dio mase. Valja se
izdvojiti iz mase i z a g l e d a t i se u Krista. Omogućiti susret njegovog i svog pogleda. Takav se
događaj onda nikada više ne može izgubiti iz čovjekovog života. Može se dogoditi da se on
povremeno zapreta u pepeo života, ali ugasit se ne može. Rasplamtat će se prije ili kasnije. U filmu
«Ben Hur» izvrsno je prikazana ta stvarnost. Dok rimski vojnici vode Judu ben Hura i druge robove u
lancima da ih strpaju u galiju, na putu do galije prolaze kroz Isusovo mjesto. Juda se kratko osobno
susreće pogledom s Isusom koji mu daje vode. Tada je bio još daleko od toga da bi Isusa spoznao i
prihvatio kao Sina Božjeg. Ali neizbrisivi susret pogledom učinio je svoje. Nakon više godina lutanja,
nošen željom za osvetom zbog nanesenih mu nepravdi od strane rimskog zapovjednika, Juda susreće
Isusa na križnom putu. Pogled oči u oči se ponavlja, Juda se iz temelja mijenja. Ni u jednom drugom
dijelu svog zemaljskog života Isus ne čini tako snažan utisak na čovjeka kao što ga čini po
događajima Velikog petka. Tko može ostati hladan ili mlak prema Isusovom križu, mora se dobro
zabrinuti zbog svog životnog pravca. Osim toga, križ je mjerodavno sito kroz koje se mora propustiti
svakog svećeničkog (i redovničkog) kandidata. Nema druge prikladnije metode odabira za duhovna
zvanja. Onima koji ne vole Crkvu stalo da je do toga da ona ima što lošije svećenike i redovnike. Zato
se bore za njihova «prava»: labavljenje crkvene stege, ukidanje svećeničkog celibata, davanje
materijalnih pogodnosti … A Isus i dalje govori: «Tko ne nosi svoj križ i ne ide za mnom, ne može biti
moj učenik.» (Lk 14,27). Križ će, sviđalo se to kome ili ne, trajno ostati kriterij pripadnosti Kristu.
Dakako, nitko razuman ne veliča križ zbog njega samog, nego zbog cilja do kojeg se po njemu dolazi.
I zbog činjenice da ga valja nosiiti cijelog zemaljskog života, jednostavno s njim stalno „drugovati“,
jer drugoga puta nema. To je Isusov uvjet. Isus traži za se one koji će, kad ih pošalje u svijet bez
kese, torbe i obuće (Lk 10,4), reći: Gospodine, ništa nam nije nedostajalo! (Lk 22,35) A kad ih svijet
pozove da se bore za svoja „prava“, recimo za ukidanje svećeničkog celibata, sjetit će se da je njihov
Učitelj rekao: «.. a ima i takvih koji se odriču ženidbe radi kraljevstva nebeskoga.Tko može shvatiti,
neka shvati!» (Mt 19,12b) I nastavit će nositi njegov slatki jaram i njegovo lako breme. (Mt 11,30)
Papa je stavio svećenicima za uzor sv. Ivana Mariju Vianneya. Zašto baš njega ? U svetačkim
redovima ima izvrsnih papa, biskupa i svećenika. Svi su dovoljno sveti da mogu biti uzori svakom
današnjem svećeniku, a mnogi su od njih uz to pravi veleumi u odnosu na Vianneya. Ipak, Vianneya
je Papa stavio za uzor.
Vianney je primjer krvavo izborenog i kvalitetnog svećeništva. Tko pozorno promatra njegov
život, ne može se oteti dojmu da je na početku njegovog života sve govorilo da on nije za svećenika.
Dvije godine otac se opirao njegovoj želji za svećeništvom. Kao vojni bjegunac morao se skrivati neko
vrijeme. Pamćenje mu je bilo sporo i slabo. Latinski mu je bio noćna mora. Ocjena: debilissimus –
najlošiji ! Kad ga je njegov dobri župnik počeo poučavati u teologiji na francuskom jeziku (umjesto na
latinskom, kako je onda bio propis), ni to mu nije išlo. Pao je na ispitu i vraćen je kući. Onda dobri
župnik ponovno poučava i traži druge ispitivače da ga prime na ispit. Na njemu se potpuno ostvarilo
ono Augustinovo : „Ako nisi pozvan, učini da budeš pozvan!“ (Si non vocatus es, fac ut voceris!)
Vianney je to učinio u vrhunskoj mjeri. Što se on više trudio i preskakao zapreke, Bog je, tako se čini,
kod svake nove zapreke podizao letvicu više. Tako je aktivirao sve njegove potencijale, vrhunski ga
utrenirao i „istesao“ iz njega izvrsnog svećenika. Danas se čuju, pa i u crkvenom tisku iznose,
zahtjevi da se svećeničkim kandidatima u našim sjemeništima olakša teret učenja ! Govori se, na
primjer, što će im latinski jezik, jer zbog te barijere mnogi ne postanu svećenici. Ili, što će im
matematika, tko se od njih kasnije bavi matematikom? Može se nastaviti pa reći: Što će im bilo kakav
križ ? Idemo prema uskrsnuću ! Kome će u vječnosti trebati križ ? Točno. Tamo nikome, ali ovdje –
svima. Očito je,treba uzeti i čitati – Vianneyev životopis !
a.m.
str. 17

Izdaje:

Vijeće franjevačkih zajednica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
Tajništvo: Prilaz Gjure Deželića 75, HR-10000 Zagreb, tel.: (01) 3765-061, faks: (01) 3765-062, mob.:098/9244-901,
e-mail: vfz-tajnistvo@zg.htnet.hr
Odgovara: dr. fra Ivan Sesar, predsjednik Vijeća
Uređuje: Anto Matković, tajnik Vijeća

