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NE DOPUSTITE DA VAM PROĐE ŽIVOT DJEČJE AKTIVNO LJETO

             RUJAN        2013.
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Godišnja pretplata 150 kn, za Europu: 33 EUR, za kontinente: 55 USD. Pojedinačni broj 15 kn. Uplate putem vašeg povjerenika ili na račun (kunski i devizni) Pokreta 

fokolara broj 2360000-1101456527  ZAGREBAČKA BANKA D.D., 10000 Zagreb, Paromlinska 2, Croatia, SWIFT CODE: ZABAHR2X, IBAN HR 91 2360000 11014 56527 

Pod poziv na broj upišite vaš evidencijski broj koji se nalazi u gornjem  lijevom  kutu  listića s  adresom. Osobe jednom pretplaćene na Novi svijet dobivaju ga dok 

se ne odjave. Tko želi donirati bilo koji iznos za Novi svijet i tako pomoći onima koji nemaju mogućnost platiti pretplatu, pod poziv na broj treba upisati 5500. Novi 

pretplatnici koji još ne znaju svoj evidencijski broj upisuju pod poziv na broj 5000, a kopiju uplatnice moraju obvezatno poslati na uredništvo.

RIJEČ ČITATELJIMA

Ovih se dana sa sve većom tjeskobom iz svih krajeva svijeta, iz svih na-

roda, iz srca svakog čovjeka izdiže vapaj za mirom. Rat priziva rat, nasilje 

priziva nasilje. Tim riječima papa Franjo poziva da se pokrenu inicijative  

za mir u Siriji, utemeljene na dijalogu i pregovorima. I dok iz čitavoga svije-

ta stižu odjeci na njegov poziv na post i molitvu 7. rujna, zajednice Pokreta 

fokolara iz zemalja Bliskog istoka okupile su se u Amanu s Marijom Voce  

i Giancarlom Falettijem.

„Dvije se riječi nameću u ovim krajnje dramatičnim i opasnim trenucima: 

potpuno zalaganje da odgovorimo Papi molitvom i postom i zahvalnost 

što je dao glas srcima milijunima ljudi svih vjera i naroda po svem svijetu“, 

odgovara Maria Voce iz Amana, gdje su prisutni kršćani brojnih crkava  

i oveća skupina muslimana. Njihovo zajedništvo ulijeva sigurnost  da ideja 

ujedinjenog svijeta nije utopija.

Ovo je vrlo teško razdoblje za ovaj dio svijeta. Osjeća se potreba intenzi-

virati trenutak tišine za mir svakoga dana u 12 sati, tzv. Time-out. Tada se 

postavljamo pred Boga i predajemo u njegovu službu, moleći ga da nas 

upotrijebi kao sredstva mira, pojašnjava Maria Voce.

Upravo to žive naši u Siriji. Pišu: „Usprkos svemu nastavljamo graditi  

mostove ljubavi i prijateljstva, sijati nadu među ljudima koji oko nas trpe, 

puniti žalosna srca božanskom nazočnošću, sve činimo da bismo nosili 

ljubav drugima.“

Neka nas njihov život obveže na svakodnevne geste mira u našem 

okruženju.

Poticaje za to naći ćemo i u Novom svijetu koji je pred nama.

                                                                                                                        Đina Perkov

Vapaj za mirom
MJESEČNIK POKRETA FOKOLARA       
godina XLIX, br. 9 / rujan 2013.

Foto: BAY ISMOYO

UREDNIŠTVO I UPRAVA  
Novi svijet, Franje Račkoga 30, 48260 Križevci, 

tel.:  (+385) 01 3691 290; fax:  (+385) 01 3691 840; 

e-mail: novisvijet@novisvijet.net, 

IZDAVAČ I NAKLADNIK
Djelo Marijino - Pokret fokolara

GLAVNA UREDNICA  
Đina Perkov

UREDNIČKO VIJEĆE  
Đina Perkov, Sonja Eterović, Zdenko Horvat

TISAK 
FEROPROMS d.o.o., Zagreb. 

Naslovnica: 

Djeca su najčešće 

najveće žrtve rata

Novi svijet
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RIJEČ ŽIVOTA

O
vu je rečenicu napisao sv. 

Ivan. On upozorava svoje 

zajednice na neke ljude 

koji su riječima uzvisivali 

vjeru u Isusa, ali ta vjera nije bila popra-

ćena djelima. Štoviše, djela su bila sma-

trana beskorisnima i suvišnima, kao da 

je Isus već sve učinio. Tako je njihova 

vjera bila isprazna i besplodna, jer je 

Isusovo djelo bilo lišeno neophodnog 

doprinosa koji on traži od svakoga od 

nas.

"NE LJUBIMO RIJEČJU I JEZIKOM, VEĆ 

DJELOM I ISTINOM."

Ljubiti djelima. Apostol kaže da je 

prava vjera ona koja se dokazuje 

ljubeći kako je Isus ljubio i poučavao. 

Prva je značajka te ljubavi konkretnost. 

1 Objavljena u Riječi života od svibnja 1988.

  Chiara Lubich 

"NE LJUBIMO 

RIJEČJU  

I JEZIKOM,  

VEĆ DJELOM  

I ISTINOM."1

(1IV 3,18) 

RUJAN 2013.

Isus nas nije ljubio lijepim govorima, 

nego je prošao svijetom čineći dobro, 

ozdravljajući sve ljude, potpuno na 

raspolaganju onima koji su mu dolazili, 

počevši od najslabijih, najsiromašnijih, 

najodbačenijih, dajući svoj život za nas.

"NE LJUBIMO RIJEČJU I JEZIKOM, VEĆ 

DJELOM I ISTINOM."

Apostol potom kaže da, osim djelima, 

moramo ljubiti i istinom. Dok se nastoji 

pretočiti u konkretna djela, kršćanska 

se ljubav nadahnjuje na istini o ljubavi 

koju pronalazimo u Isusu; brine se da 

čini djela u skladu s njegovim osjećaji-

ma i njegovim naukom. Moramo ljubiti 

u smjeru i u mjeri koje nam je pokazao 

Isus.

"NE LJUBIMO RIJEČJU I JEZIKOM, VEĆ 

DJELOM I ISTINOM."

Kako živjeti Riječ života ovoga mjese-

ca? Njezina je poruka i suviše jasna. 

To je poziv na kršćansku autentičnost 

na kojoj je Isus vrlo ustrajao. A nije 

li to i veliko očekivanje svijeta? Nije 

li istina da današnji svijet želi vidjeti 

svjedoke Isusove ljubavi?

Ljubimo zato djelima, a ne riječima, 

počevši od poniznog služenja koje sva-

koga dana od nas traže naši bližnji.

I ljubimo u istini. Isus je uvijek djelo-

vao u skladu s Očevom voljom. Na 

isti način i mi moramo uvijek djelovati 

u skladu s Isusovom riječju. On želi 

da Njega vidimo u svakom bližnjemu. 

Što učinimo svakome bližnjemu on 

smatra učinjenim sebi. On potom želi 

da ljubimo druge upravo kao sami 

sebe i da se ljubimo uzajamno tako 

da budemo spremni dati život jedni 

za druge.

Zato ljubimo tako, kako bismo i mi bili 

Isusova sredstva za spas svijeta. 
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K

Z

IZ ŽIVOTA

Za mene ova je rečenica značila 

osvrnuti se na cijeli protekli dio živo-

ta, prožet nastojanjem da živim kao 

prava kršćanka.

Iz tog osvrta otkrila sam da se upravo 

ova rečenica Evanđelja ostvarila 

u velikoj mjeri nad mojim životom. 

Shvatila sam da sam zapravo bogata 

i da mi je sve to bogatstvo isključivo 

dar Božji, ničim zaslužen.

U obitelji Djela Marijina naučila sam 

da nikamo ne idem bez osmjeha, 

osobito pred ljude, kao obaveznim 

darom svakome koga ću susresti.

Naučila sam da je često puta dovolj-

no zaustaviti se i saslušati drugog 

čovjeka, ohrabriti ga, razvedriti i 

odmah sam postaješ sretniji, bogatiji 

za još jednu radost u životu.

Posebna su mi zadovoljstva oni tre-

nuci u kojima mogu nekome darovati 

svoje znanje o nekoj stručnoj stvari. 

Puno me koštalo moje školovanje i 

teško sam studij privela kraju, ali sam 

na kraju postala svjesna da mi je baš 

ljubav Božja pomogla da ostvarim 

taj svoj san. Za svu tu ljubav mogu 

zahvaliti jedino dajući sebe drugima.

Također i sve materijalne vrijednosti 

doživljavam kao dar Neba, primjerice 

svoju plaću. Kroz jedno sam razdo-

blje s prijateljicom financijski poma-

gala studij kćeri naše zajedničke 

prijateljice, čime se toliko učvrstio 

naš odnos zajedništva, da nadilazi 

svaki ljudski odnos.

Kad sam kupila prvi automobil, on 

je bio plod molitve, štednje, ali i 

razgovora s Bogom. Nakon nekoli-

ko godina željela sam ga zamijeniti 

novim, ali nije izgledalo moguće, 

pa sam se opet obratila Bogu. 

Dogodilo se da je na parkiralištu 

pred kućom bio uništen, jer je jedan 

mladić proklizao svojim autom. 

Šteta je bila totalna i sve je snosilo 

osiguranje vozila. Uz malo kredita 

i prodaje ostataka, na akciji sam 

kupila novi. Tako i auto smatram 

blagom koje mi je dano na upravlja-

nje, Božjim blagom, prvenstveno za 

zajednička putovanja na susrete u 

Križevcima.

Za mene su sve to mala čuda koja 

mi pomažu u rastu vjere. Osjećam 

se obveznom da ovo bogatstvo 

duše podijelim s drugima, kao 

poticaj da svi kušamo Božju veliko-

dušnost. 

                                     Ž. M.

Dajite i dat će vam se

Kolega iz razreda raspačao je po 

cijeloj školi jednu moju karika-

turu. Imam manju tjelesnu manu 

na jednom uhu i trpim kad mi se 

netko smije. Sjetivši se Isusovog 

poziva na opraštanje, umjesto 

da ga istučem, obratio sam mu 

se mirno. Kasnije sam ga pozvao 

kod mene doma, zamolio sam da 

mi pomogne u jednom domaćem 

zadatku, da zajedno odemo u 

prodajni centar i da pogledamo 

film. Prihvatio je iako s nepovje-

renjem. Kad me upitao zašto da 

nisam istukao, mogao sam mu 

objasniti kako nastojim vidjeti Isusa 

u svakom bližnjemu, znajući da 

svi možemo pogriješiti. Sada i on 

nastoji provoditi u praksu rečenice 

iz Evanđelja. 

                             D. B

Karikatura
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U DUBINU

D
anas više nego u drugim 

povijesnim razdobljima po-

stoji tendencija da se vjera 

ograniči na ovozemaljske 

stvarnosti, zaobilazeći nadnaravno. Pa 

ipak su mnogi danas pohlepni za čisto-

ćom one nevidljive ali nezaustavljive 

struje, božanskoga među nama – sve-

toga. Po naravi pohlepan za životom, 

čovjek je prirodno sklon poništavati be-

skrajne udaljenosti što ga odvajaju od 

Stvoritelja. Suživot s Bogom daje svijest 

o snazi i hrani božanske energije. Ako 

smo postojani u njegovanju nutarnjeg 

savršenstva i ne predajemo se pred op-

sadom ništavnosti, živeći među ljudima 

postajemo sposobni za poduhvat obno-

ve vjere, nade i ljubavi i u drugima. Zato 

je svako djelovanje blagotvorno. S tom 

spremnošću i energijom, rad i protiv-

ljenja, razgovori i svakodnevni sporovi 

gube na oštrini, otvaraju se razumnim i 

ljudskim rješenjima.

Po takvom kršćaninu božanstvo po-

maže čovječanstvu, a sve duhovne i 

vremenite mogućnosti postaju sirovina 

za dobro. Nije toliko teško kako izgle-

da. Potrebna je svijest o savršenstvu 

koje spava u dnu svakoga srca, a to 

se postiže otkrivajući u podzemljima 

duha skriveni izvor ljubavi, koju je tamo 

smjestio Stvoritelj, Krist koji je sve ljude 

učinio i čini svojom braćom. Na taj je 

način život svakoga stvorenja pove-

zan s Bogom, ljubavlju koja se poput 

zrake sunca probija od neba do zemlje. 

Svakodnevno čovjekovo djelovanje, 

Perspektiva 
slobode
 Igino Giordani

praćeno ljubavlju, sastoji se u uspinja-

nju Bogu po toj zraci, koja postaje sve 

usijanija i sjajnija kako se uspinje. Ta je 

operacija svima pri ruci. Dovoljno je nad 

svakim činom ili mišlju otvoriti ventil bo-

žanskoga koji zemaljskim stvarnostima 

odmah daje perspektivu slobode. Tako 

sve pridobiva viši smisao: rad, fizički i 

umni, patnja, također tjelesna (zubobo-

lja, nezadovoljstvo, žalost…), umjetničko 

djelo izrađeno u čast Stvoritelju, kušnje 

kao čini pročišćenja duše što ih je lju-

bav Božja poslala ili dopustila, samoća 

kao vrijeme darovano nam da bismo 

razgovarali s Marijom, s prorocima, sa 

svecima, s dragim osobama i da bismo 

na različite načine služili braći, sve 

poprima viši smisao. Cijeli dan postaje 

proces povezivanja vječnoga i slučajno-

ga, između svetoga i svjetovnoga. 

Izvor: L'unico amore, Citta Nuova, 1974.

U podzemljima 

duha otkrivati 

skriveni izvor 

ljubavi
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U ŽARIŠTU

P
ogoršanje situacije u Siriji zahtijeva da se pomno procjeni 

kojim sredstvima raspolaže međunarodna zajednica za 

rješavanje takvoga sukoba.

Smatramo da u prvom redu treba žurno istražiti sve još po-

stojeće mogućnosti za rješenje krize pregovorima, u svjetlu inicijativa 

koje su svojedobno započete u Ženevi. Takav bi put donio veće učin-

ke stabilizacije unutar države i među državama na Bliskom istoku. 

Nadalje, utvrđivanje odgovornosti o uporabi kemijskog oružja treba 

biti učinjeno strogošću koju zahtijeva težina prekršaja, na tran-

sparentan način i od strane neovisnih tijela, u uvjetima cjelovitog 

poslovanja.

Nikada ne smije biti nikakvog djelovanja bez posebnog mandata  

UN-a. Izvan toga nijedna se inicijativa ne smije smatrati legitimnom.

Osim toga, intervencija koja ne bi bila popraćena strategijom nacio-

nalnog pomirenja, izvršenja pravde, tranzicije i političko-institucijske 

obnove, dogovorena sa svim zainteresiranim stranama, kako unutar-

njim tako i međunarodnim, bila bi nedosljedna i protuučinkovita.

Upravo složenost sirijske krize potvrđuje da je potreban regionalni 

institucionalni mehanizam za rješavanje sporova i napetosti prije 

nego što se oni pretvore u ozbiljne sukobe. Takav proces treba 

poticati i podržavati na sve načine i u svim političkim i diplomatskim 

službama.

Razvoj mirnih i konstruktivnih odnosa na čitavom području 

Sredozemlja i Bliskog istoka – koji će promicati međusobno ne-

ovisne putove pravednog, pluralističkog i uravnoteženog razvoja 

naroda regije – zahtijeva preuzimanje odgovornosti u bilateralnim 

i multilateralnim odnosima s tim zemljama, a to se odnosi na sve 

vlade, društva i građane.

Zato upućujemo snažan apel tijelima međunarodne zajednice i svim 

uključenim stranama da – žurno i potpuno svjesni posljedica svakog 

odabira – ulože najveće moguće napore za postizanje pravednog i 

trajnog mira.

                                                                      U Rimu, 28. kolovoza 2013.

POKRET ZA JEDINSTVO, POLITIČKI IZRAZ 

POKRETA FOKOLARA, UPUTIO JE SNAŽAN 

APEL MEĐUNARODNOJ ZAJEDNICI DA SE, 

UMJESTO UPORABE ORUŽJA PROVODI PROJEKT 

NACIONALNOG POMIRENJA. DONOSIMO GA  

U CIJELOSTI.

APEL ZA SIRIJU
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MLADI

S
tatistički podaci nakon 

28. Svjetskog dana 

mladih (SDM) u Rio de 

Janeiru od 22. do 29. 

srpnja govore da ja svečanosti 

dobrodošlice sudjelovalo 1,2 mili-

juna osoba, 2 milijuna na križnom 

putu, 3,5 milijuna na bdijenju, a 

najposjećeniji događaj bio je za-

vršna misa s 3,7 milijuna ljudi. Sve 

je prošlo bez izgreda, nasilja ili 

krađa. Sudjelovali su mladi iz 175 

zemalja svijeta, najviše iz Brazila, 

Argentine, SAD-a, Čilea, Italije, 

Venezuele, Francuske, Paragvaja, 

Perua i Meksika.

Iako je hladna kiša u Riju padala 

danima, rijeke mladića i djevojaka 

taj su tjedan donijele topli vjetar 

radosti i potpuno preplavile grad. 

Puno je bilo emocija i gorljivosti 

južnoameričkih naroda koji su bili 

u velikoj većini. Skupine mladih 

pozdravljale su se na ulicama iako 

se nisu ni poznavale ili bi započeli 

s plesnim koracima čim bi glazba 

uhvatila malo ritma. No bilo je i 

puno ozbiljnosti koja se izražavala 

u stalnoj pozornosti prema drugi-

ma, osobito invalidima i strancima.

Geste pape Franje nikoga nisu 

ostavile ravnodušnim. Čovjek  

u bijelom došao je uzeti za ruku 

ove mlade, zagrliti ih, a potom 

tražiti od njih da budu revolucio-

nari evanđelja, da ne dangube u 

udobnostima opuštenog života, 

banalnog i bez smisla.

Nakon što je stigao helikopterom, 

ušao je u papamobil i prošao cijeli 

luk plaže na Copacabani, zaustav-

ljajući se i pozdravljajući. Prošlo 

je gotovo sat vremena neopisive 

radosti, dok su se bilježili milijuni 

fotografija. Potom je započeo 

dijalog između mladih i Pape. 

Ostatak večeri prošao je u poziva-

nju na zrelu vjeru.

I mnoge brazilske priče, pred-

stavljene pjesmama i plesovima, 

uvodile su u govor o vjeri na koji 

se papa Franjo vraćao, pozivajući 

sve da budu jaki: "Vjera je revolu-

cija. Jeste li je spremni prihvatiti?", 

upitao je. Tako je službeno počeo 

ovogodišnji Svjetski dan mladih. 

Drugačije od predviđenoga, 

sve su se manifestacije održale 

na Capocabani, najljepšoj uvali 

svijeta.

Na brazilskom danu mladih po-

nuđeno je 600 raznih programa, 

od kojih se skoro pola odvijalo na 

udaljenosti od tri i po sata vožnje 

autobusom iz centra grada, dok 

su se druge predstave i duhovni 

programi odvijali na drugom dijelu 

velegrada, pod naslovom "Sajam 

zvanja". No SDM je ionako du-

hovni događaj u kojemu odnosi, 

iznenađenja i proturječja prate su-

dionike i potiču ih da čine ludosti. 

S ozbiljnim i trajnim razlogom, što 

nije malo.

Tri događaja organizirali su 

Mladi za ujedinjeni svijet Pokreta 

fokolara: prvi pod šatorom na 

PORUKE PAPE FRANJE  

NA SVJETSKOM DANU MLADIH  

U RIO DE JANEIRU  

 Neven Novak

Ne  
dopustite  

da vam  
prođe  
život
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MLADI

sajmu zvanja gdje su se okupljali 

svi oni koji su željeli upoznati 

karizmu jedinstva; mjuzikl o životu 

Chiare Luce Badano bio je na trgu 

Tiradentes, u najužem središtu 

grada, a treće događanje odvijalo 

se na katoličkoj izložbi. Bio je to 

koncert skupine Gen Rosso koja 

je prije dva mjeseca stigla na 

turneju u Brazilu, susrevši desetke 

tisuća mladih, organizirajući radio-

nice na temu nasilja koje se može 

iskorijeniti autentičnim životom.

Križni put popraćen s ne-

koliko suvremenih koreografija 

započelo je 300 mladih raspore-

đenih na 14 pozornica, svaka za 

jednu postaju. Poetične tekstove 

napisala su dva svećenika ( jedan 

je poznati pjevač), dok su izvođači 

bili mladi koji su živjeli iskustvo 

križa i koji su izgovorili snažne 

riječi protiv zala naših bolesnih 

društava: droge, pobačaja, nasilja, 

društvenih nepravdi, odbačenosti, 

iskorištavanja na poslu, uvjetova-

nosti digitalnog doba, besmisla 

potrošačkog života, smrti Boga, 

neopisivim tjelesnim patnjama itd.

Papa nije štedio riječi i odmah je 

ušao u bitno: "Križ povjeravam 

vama, mladi!" Ni više ni manje! 

"Nitko ne može dodirnuti križ ako 

ga ne utjelovi u svome životu", 

nastavio je. Potom je mladima po-

stavio tri pitanja i pozvao ih da oz-

biljno uzmu križ, onoga Isusa koji 

je na njemu uzeo na sebe sve zlo 

ovoga svijeta: rasipništvo, drugu, 

egoizam, progonstvo zbog vjere 

i zbog svojih ideja, nedosljednost 

kršćana, grijeh. Jer "na križu je 

sva ljubav Isusova… pouzdajmo 

se u njega… u njemu smrt nema 

posljednju riječ… želite li biti kao 

Pilat ili kao Cirenac?" Zaključio je 

riječima: "Isus te pita: 'Hoćeš li mi 

pomoći nositi križ?'"

I vrhunac Svjetskog dana 

mladih dogodio se u jedinstve-

nom i neponovljivom okviru 

Capocabane. Ono što povezuje 

sve je svakako slavlje, slavlje 

vjere, ali u srcima nije samo želja 

za nastavkom zabave, nego nešto 

drugo, dapače Netko.

Obred dolaska Pape u papamobi-

lu već je postao prepoznatljivom 

slikom brazilskog SDM-a. Pa ipak 

se uvijek iznova doima, emocije 

prisutnih su opipljive, neovisno 

o nacionalnostima, društvenim 

slojevima, o dobi. Naravno, osjeća 

se da 90 ili čak 95%  mladih 

dolazi iz "vruće" Južne Amerike. 

Ali osjećaji su isti i kod Europljana, 

Australaca, Korejaca itd.

Tko je očekivao predstavu 

poput one jučerašnje, možda 

je ostao razočaran, jer oko vrlo 

jednostavne koreografije koja 

predstavlja izgradnju crkve na 

tragu svetoga Franje, dolaze do 

izražaja svjedočanstva. Brazilske 

i opće priče govore o evangeli-

zaciji, o bolu, pozornosti prema 

bližnjemu, o molitvi i vjeri.

Papa podsjeća na sveca, svog 

imenjaka koji se predao služenju 

Crkvi. "Gospodin treba i vas… sva-

koga." Pravo polje vjere nije neko 

geografsko područje, nego mi 

sami. "Mi mladi smo polje vjere". 

Što znači biti učenik misionar? Da 

bi to objasnio, Papa je govorio o 

polju. To je polje nadasve mjesto 

gdje se sije, gdje trebamo Isusu 

dopustiti da radi, učiniti da njego-

va riječ donese roda, ne biti "kr-

šćani po fasadi", nego autentični, 

koji ciljaju visoko; potom polje kao 

mjesto gdje se zajedno vježba 

"kako bismo dobili pehar mnogo 

veći od pehara svjetskog prvaka"; 

i konačno polje kao mjesto grad-

nje, u znoju lica svoga.

Poput pravog pastira, Papa je raz-

govarao s mnoštvom, postavljao 

pitanja, pozivao na šutnju, želio da 

ponove njegove rečenice… I gor-

ljivo pozivao da budu učenici koji 

će izgraditi svijet mira, bratstva i 

pravednosti.

"Ne govorite da su drugi prota-

gonisti promjene, to ste vi! Molim 

vas, ne dopustite da vam prođe 

život!" S tim provokativnim rije-

čima u srcu, nakon vrlo snažnog 

euharistijskog klanjanja, više od 3 

milijuna mladih pripremalo se da 

provede noć na pijesku; na plaži 

koja je mnogima prva u njihovoj 

vjeri, nekima druga, ili treća, a ne-

kima posljednja, plaža konačnog 

zauzimanja kao Kristovi učenici. 

Geste  

pape Franje 

nikoga nisu

ostavile 

ravnodušnim. 

Čovjek

u bijelom 

došao je uzeti 

za ruku

ove mlade, 

zagrliti ih, a 

potom

tražiti od 

njih da budu 

revolucionari

evanđelja…
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K
ad sam prije dvije 

godine čula sam da 

će se Svjetski susret 

mladih održati u Brazilu, 

poželjela sam sudjelovati na tako 

velikom i važnom događaju. U to 

sam vrijeme još uvijek bila studen-

tica te mi je ta ideja s financijske 

pozicije izgledala neostvarivo. 

Ipak, nakon godinu dana, na sa-

mom završetku studiranja dobila 

sam posao preko studentskog 

servisa i nakon nekoliko dugačkih 

i meni vrlo napornih i zahtjevnih 

mjeseci rada i truda uspjela sam 

zaraditi određenu svotu novca. 

Razmišljala sam trebam li možda 

početi štedjeti za auto ili laptop 

koji bi mi u nadolazećim danima 

dobro došao ili pak novce trebam 

potrošiti na nešto potpuno druga-

čije. Ubrzo sam zaključila da će 

moje materijalne potrebe ipak mo-

rati malo pričekati te sam zarađeni 

novac odlučila potrošiti na susret 

s papom i mladima iz cijeloga 

svijeta! Prijavila sam se, kupila 

avionsku kartu i 14.07. se uputila 

sam u Brazil s još nekoliko mladih 

hodočasnika iz Hrvatske. Dok smo 

bili negdje u visinama, među obla-

cima, osjećala sam se tako blizu 

Bogu. Zahvaljivala sam mu što mi 

je pružio priliku da otputujem na 

tako veličanstven događaj.

U Sao Paulo, gdje se održavao 

tjedan misija koji prethodi svakom 

Svjetskom susretu mladih, stigli 

smo 15. 7. U ranim jutarnjim satima 

veseli i nasmijani Brazilci dočekali 

su nas pjesmom i bubnjevima. 

Oborili su nas s nogu svojom 

spontanošću, jednostavnošću i 

toplinom. Smjestili su nas u obitelji 

koje su rado s nama sudjelovale 

u svakodnevnim misama, molitva-

ma i meditacijama koje je župa 

organizirala. Svi su se trudili biti 

jedinstveni, ljubiti svoje bližnje 

prihvaćanjem kulturoloških razlika 

kojima smo se na kraju tjedna svi 

zajedno smijali. Primjerice, Brazilci 

pri upoznavanju imaju običaj 

svakoga srdačno zagrliti i izljubiti, 

a potom se čestotnost tih zagrljaja 

povećava svakoga dana. Nama je 

to bilo vrlo neobično, a oni su se 

čudili našem načinu pozdravljanja 

– rukovanju. Nakon nekoliko dana 

koje smo proveli zajedno, stekli 

smo prijatelje, naučili plesati sam-

bu (ne tako spretno kao Brazilci) i 

pjevati Krist jednom stade na žalu 

na portugalskom. Naravno, time 

smo jako nasmijali naše brazilske 

prijatelje.

U Rio de Janeiro uputili smo se 21. 

7. Prije dolaska pape na susret or-

ganizirane su kateheze za mlade 

po župama. Voditelj kateheza za 

Hrvate bio je zagrebački pomoćni 

biskup mons. Mijo Gorski koji nam 

je govorio o mnogim problemima 

s kojima se danas mladi susreću 

(droga, alkohol, ovisnost o kom-

pjutorskim igricama itd.) i Isusu 

kao jedinom rješenju tih problema. 

Svojim temeljitim i zanimljivim izla-

ganjima potaknuo nas je na razmi-

šljanje i još jednom nam pokazao 

da je čovjeku vjera neizmjerno 

bogatstvo i snaga za život.

Ubrzo je stigao i dugo iščekivani 

trenutak – naš papa Franjo stigao 

je u Brazil; vijest da je sletio u Rio 

de Janeiro odjeknula je poput 

bombe! Svi smo bili oduševljeni 

i uzbuđeni što se bliži trenutak 

kada ćemo ga napokon vidjeti. 

Njegov je dolazak bio iznimno 

medijski popraćen tako da smo 

na taj način saznali mnoge stvari o 

papi koje su nas potresle i duboko 

dirnule. Primjerice, njegov odnos 

prema običnim ljudima bio je tako 

jednostavan i skroman – najprije 

DOŽIVLJAJ SVJETSKOG DANA MLADIH IZ PERA NAŠE 

SURADNICE  Sara Mikić

Neizbrisivi trag

Fli
ck

r/
Rio

20
13

Mladi Peruanci 

na Copacabani, 

ogromnoj

i prelijepoj 

plaži gdje je 

bio organiziran 

susret s papom



11    Novi svijet  9/2013

MLADI

je otišao posjetiti siromahe u fa-

velama, a tek nakon toga državne 

predstavnike.

Susret pape s mladima organiziran 

je 25.07. na Copacabani - ogro-

mnoj i prelijepoj plaži koju okru-

žuju bogataška naselja i favele. 

Budući da smo na Copacabanu 

stigli prilično rano, odlučili smo 

otići na ručak u jedan restoran. 

Jelovnik je bio na portugalskom 

te nam je to stvaralo poteškoću 

pri izboru jela. Mladi koji su sjedili 

u našoj blizini ubrzo su nam prišli 

i pomogli u prijevodu. Brzo smo 

se sprijatelji i počeli razgovarati 

o putovanjima. U jednom su tre-

nutku oni spomenuli Budimpeštu 

i Genfest – riječi koje su u meni 

odmah pobudile veliko zanimanje. 

Na kraju se ispostavilo da su ti 

mladi GEN iz Brazila i Argentine! 

Izgrlili smo se poput starih po-

znanika i gotovo smo zaplakali 

od sreće. Oni su bili oduševljeni 

što u tako maloj zemlji kao što je 

Hrvatska postoji nešto tako veliko 

kao što je Djelo Marijino i obećali 

su da će nas posjetiti u skoroj 

budućnosti. Zajedno smo otišli 

dočekati papu koji se srdačno 

pozdravljao s mladima. Riječi 

koje nam je uputio (...Ne donosim 

vam niti zlato niti srebro već Isusa 

raspetoga...) čule su se nadale-

ko: i u bogataškim naseljima i u 

favelama, a samim tim je jasno da 

su one univerzalne, namijenjene 

svima.

Od naših prijatelja iz Argentine 

saznali smo da će nakon susreta s 

papom biti susret s roditeljima bla-

žene Chiare Luce Badano. Nakon 

dugotrajne potrage, uspjeli smo 

pronaći crkvu u kojoj se održavao 

susret. Bilo je vrlo dirljivo kada su 

se pojavili na pozornici, odušev-

ljena masa je prepoznala snagu 

i vjeru kojom zrači njihov duh. U 

desetak minuta ispripovijedali su 

nam o odrastanju i bolesti njihove 

kćeri blaženice, a po osmjesi-

ma na licima i suzama u očima 

prisutnih dalo se primijetiti da su 

svi ostali duboko dirnuti njihovim 

riječima i djelima njihove kćeri 

koja je očit primjer da svatko od 

nas može biti svet ukoliko istinski 

slijedi Isusa.

Sutradan je uslijedio križni put koji 

su vodili papa i mladi, a na kojem 

je naglašeno da nema spasenja 

bez Križa. Iako je u današnjem 

svijetu patnja nešto što se izbjega-

va, nešto odbojno i neprihvatljivo, 

Krist nam je svojim postupcima 

i konačnim raspećem pokazao 

da je ona vrijedna jer završava 

uskrsnućem.

Završna misa s papom, koju slo-

bodno mogu nazvati krunom svih 

događanja na Svjetskom susretu 

mladih uslijedila je 28.07. Zbog 

nepovoljnih vremenskih uvjeta 

mjesto održavanja mise nije bila 

prvotno predložena Guaratiba do 

koje se trebalo hodati desetak 

sati već ponovno Copacabana, 

što su mladi s oduševljenjem 

prihvatili. Iako smo imali određe-

nih poteškoća s prijevodom i bili 

kilometrima udaljeni od pape, bio 

je predivan osjećaj biti dijelom 

3 milijuna mladih koji zajedno s 

papom mole, pjevaju, meditiraju. 

Unatoč velikim gužvama, ljudi su 

bili strpljivi i pažljivi prema onima 

koji su ih okruživali. Na međusob-

nu ljubav i razumijevanje poticao 

nas je i papa u svojoj propovijedi. 

Blagoslovio je sve prisutne, ali i 

naše obitelji, a mi taj blagoslov 

donosimo u Hrvatsku, u naše gra-

dove i radujemo se neizmjerno što 

se ostvario naš san koji je ostavio 

dubok i neizbrisiv trag u našim 

srcima. 

Sara (lijevo) s 

domaćinima u 

Sao Paulu, gdje 

se održavao 

pripremni 

tjedan SDM-a: 

"Brazilci su 

nas oborili s 

nogu svojom 

spontanošću, 

jednostavnošću 

i toplinom".

Sa
ra

 M
iki

ć
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I 
ja sam bila jedna od brojnih karika u lancu zauzimanja za 

vrijednosti braka i obitelji u hrvatskom društvu pokrenu-

tog inicijativom "U ime obitelji". Ovo zalaganje mnogih i 

različitih – oženjenih, neoženjenih, rastavljenih, razvede-

nih, udovica, vjernika, nevjernika, različitih vjerskih i političkih 

uvjerenja – za mene je imalo dodatnu vrijednost u svjetlu 

karizme jedinstva koja upravo počiva na poštivanju različitosti. 

Bio mi je veliki dar i otkriće kada sam za svoje iskustvo i na 

njemu izgrađeni stav pronalašla potporu u tumačenju koje je 

obiteljima dala Chiara: "Bog je stvorio obitelj kao znak i uzor 

svakom drugom suživotu. Zadatak je obitelji u svom domu 

uvijek održavati ljubav, oživljavati one vrijednosti koje joj je 

darovao Bog i neprestano ih unositi u društvo."

Cijelo vrijeme sam imala na umu da smo svi pozvani na traga-

nje za pravim načinima poštivanja različitosti, štoviše, da smo 

dužni za njima tragati upravo iz poštovanja prema različitima. 

Iskustvo je dragocjeno zbog nebrojenih osobnih doživljaja 

koje su razmjenjivali volonteri inicijative kao i ljudi koji su je 

podržali svojim potpisom te problematiku sagledavali u svjetlu 

naravnog zakona i dobrobiti osobe i društva. Iskustvo je i bol-

no jer više puta nije bilo mogućnosti neistomišljenicima jasno 

prenijeti stavove i pobude za djelovanje.

Mnogi su susreti i razmjene mišljenja dovodili do veće želje 

za traganjem ispravnih načina poštivanja osoba i njihovih 

uvjerenja. Uvjerila sam se kako vlastita sigurnost u ispravnost 

poštivanja naravnog i Božjeg zakona te primjer zalaganja 

zagovaratelja istog stava ne daje za pravo nametanje takvog 

stava onomu tko misli drugačije. No, ta sigurnost svakako daje 

poleta i snage za zauzimanje i isticanje tog istog stava.

Chiarin naputak da u svim ljudima gledamo moguće kandidate 

za jedinstvo s Bogom i među nama pomogao mi je u nadila-

ženju težnje za etiketiranjem: "on misli drugačije i ne postoji 

mogućnost da se pokušamo približiti". Bilo je lijepo nazirati 

temelj za približavanje, a to je stav velikog broja ljudi kojima 

je stalo do poštivanja različitosti u društvu. Razlike su bile u 

polazištima i shvaćanjima različitosti i dobrobiti za osobu, te 

poimanju slobode. Često su razlike bile prisutne samo zato što 

osoba nije imala prilike razmotriti razloge, argumente i činje-

nice koje se teže probijaju do šire javnosti, a govore u prilog 

istini. Put istine do javnosti na svom povratku sa Svjetskog 

susreta mladih u Brazilu pronašao je Papa Franjo čije su riječi 

potvrdile temelje na kojima se zasniva zalaganje ove inicija-

tive: "Orijentacija nije problem, moramo biti braća. Problem 

je u lobiranju za tu orijentaciju. Prema katekizmu istospolna 

orijentacija nije grijeh, ali homoseksualni odnosi jesu. Ako je 

netko homoseksualac,  traži Boga i dobronamjeran je, tko 

sam ja da mu sudim".

Neki smatraju da je važnije od definicije braka u središte staviti 

rješavanje mnogih problema zbog kojih obitelji danas trpe. 

Kroz doprinos inicijativi iskristaliziralo se mišljenje da svaki na-

por za dobrobit obitelji vrijedi poduzimati i podržavati i svi se 

trebaju istodobno odvijati, budući da njezina dobrobit počiva 

na više stupova.

Ova inicijativa pokazala je snagu zajedništva mnogih, a meni 

ostaje i stalan poticaj da svoj intuitivan osjećaj za općeljudske 

vrijednosti neprestano izgrađujem i tražim puteve i načine 

kako u svim nastojanjima koristiti govor ljubavi i priopćavati 

poštovanje svojim riječima i djelima. 

OSVRT NAŠE SURADNICE NA SUDJELOVANJE 

U INICIJATIVI ZA DEFINIRANJE BRAKA KAO 

ZAJEDNICE MUŠKARCA I ŽENE  

 Vlatka Železnjak

U ime obitelji

Ar
hiv

 N
S (

2)
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Inicijativa studenta psihologije u 

jednoj brazilskoj osnovnoj školi da 

pomogne nastavnicima u teškom 

i problematičnom razredu služeći 

se kockom ljubavi, po jedinstve-

nom domino učinku donijela je 

poboljšanje ponašanja učenika 

i njihova odnosa sa zajednicom. 

Danas je ovaj projekt proširen i na 

druge škole.

S
tudiram na trećoj godini 

psihologije. Ove godine 

među kolegama je bila 

i nastavnica iz osnovne 

škole. Upisala se na studij psiho-

logije jer je željela bolje razumjeti 

mehanizme ponašanja u djetinj-

stvu i adolescenciji i tako učiniti 

nešto više za svoje učenike.

Jednog mi je dana povjerila da 

ima puno problema s učenicima. 

Stručnjaci su ocijenili da njezin 

razred sačinjavaju "socijalno is-

ključeni" pojedinci. Imali su velike 

probleme u učenju, a posljedica 

je bila i loše društveno ponaša-

nje. Razmišljala je da napusti taj 

razred, kako su to učinili i drugi 

nastavnici prije nje.

Govorio sam joj o kocki ljuba-

vi i ponudio se da joj pomo-

gnem izraditi projekt oporavka 

za njezin razred. Iznenađena 

mojim prijedlogom, sazvala je 

sastanak s upravom škole i svim 

nastavnicima. Projekt je dočekan s 

oduševljenjem, pa smo ga pokre-

nuli ne samo u jednom, već u dva 

razreda.

Prvi dan je bio vrlo težak. Skoro 

smo napustili razred prije završet-

ka nastave. Neka su djeca željela 

bježati kroz prozor, druga igrati 

karte, treća razrezati stolicu, a 

neki pokidati dokumente. Cijelo 

vrijeme se vodila borba i na kraju 

smo bili posve iscrpljeni.

Drugoga smo dana krenuli s 

drugačijom strategijom. Podijelili 

smo ih u manje skupine od po pet 

učenika, tako da bude lakše učiniti 

prvi korak.

Upoznali smo ih s kockom i ispri-

čali im naša iskustva o dijalogu i 

otvorenosti prema drugima, želeći 

da razumiju kakvo značenje ima 

činiti dobro drugima.

Malo po malo ideja je počela djelo-

vati. Što su djeca više imala prilike 

dati nešto svom kolegi, posve jed-

nostavnim činom, saslušati ga, dati 

savjet, to su se više i sama osjećala 

voljenima. Učenici su s vremenom 

počeli čistiti razred, što je predstav-

ljalo civilizacijski čin i čin bliskosti s 

učiteljem i čuvarom škole.

Bilo je to veliko iznenađenje za 

sve i projekt se proširio na cijelu 

školu. Uključeni su i roditelji, s 

ciljem da se ojača veza između 

škole, učenika i cijele zajednice.

U međuvremenu smo pozvani u 

Odjel za školstvo grada Maringá 

Mandaguaçu, kako bismo projekt 

proširili na sve škole grada.

Sveučilište na kojem studiram 

shvatilo je važnost mojega rada, pa 

mi je jedan nastavnik ponudio da 

poradim na tome da ovaj projekt 

postane širi i da ga prihvate kolege 

studenti i drugi ljudi. Iz toga razu-

mijemo kako se bratstvo konkretno 

ostvaruje i u našemu gradu. 

               Rio Branco-Mandaguacù

Škola  
i kocka 
ljubavi

Kocka ljubavi u hrvatskom 

izdanju sastoji se od ša-

rene slagalice i popratne 

knjižice s obrazloženjima 

rečenica i iskustvima 

djece. Može se nabaviti 

u katoličkim knjižarama. 

Preporučujemo je i kao 

poklon malenima i veliki-

ma! Cijena 25 kn.

Upoznali smo 

ih s kockom i 

ispričali

im naša 

iskustva o 

dijalogu i

otvorenosti 

prema 

drugima, želeći

da razumiju 

kakvo značenje 

ima

činiti dobro 

drugima
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Č
ovjeku je potrebna 

ljubav u svim situa-

cijama njegova života.

Tako i svako dijete 

treba ljubav. Iako je u središtu 

pozornosti, ono u ozračju ljubavi 

poprima unutarnji stav kojim u 

sebi razvija težnju za zajedniš-

tvom, temeljem ispravnog načina 

susretanja s bližnjima.

A kad dijete poraste, imamo 

adolescenta. I on treba ljubav. Kao 

što znamo, ubrzani proces spol-

nog sazrijevanja svojstven djeci 

te dobi, postavlja ih pred nove 

stvarnosti: postaju svjesni svoje 

tjelesnosti, osjećaju nikad doživlje-

ni afektivni naboj i novo zanimanje 

za osobe suprotnog spola…

To je težak trenutak, kada se mla-

da osoba može naći u opasnim 

situacijama, zbog vanjskog okruž-

ja koje danas nudi olaku slobodu i 

pogrešnu viziju spolnosti, shvaće-

nu samo kao izvor užitka. To raz-

doblje života adolescent doživlja-

va kao početak određene osobne 

samostalnosti. No, to je i vrijeme 

kada je njegov zahtjev za ljubavlju 

vrlo snažan, iako prikriven.

Ovdje je potrebna ljubav roditelja 

i onih koji skrbe za dječaka, kako 

bi naslutili muke što ih prolazi; 

kako bi pažljivo promicali dijalog 

koji je možda postao težak, kako 

bi u ovoj fazi rasta znali uočiti 

pozitivno.

U toj fazi roditelji često doživlja-

vaju velike zabrinutosti i patnje, 

čime se nastavlja njihovo poro-

đajno djelo. Upravo njihova ljubav 

prožeta bolom djelovat će u djeci, 

podsjetiti ih na veličinu sebedarja, 

na vrijednost žrtve, na poštivanje 

kolega u učenju i radu.

I zaručnici trebaju ljubav. 

Supružnici postaju suradnici 

Stvoritelja u rađanju ljudskih 

života na zemlji. Zato zaručnici 

moraju naučiti gajiti hranu za taj 

život – ljubav. No, "davanje prave 

ljubavi zaručniku ili zaručnici zna-

či davanje Boga (božanske lju-

bavi)", govorio je Igino Giordani, 

jer nadnaravna ljubav pročišćuje, 

osnažuje, čini ljudsku ljubav traj-

nom i neraspadljivom.

U životu sve ne ide kako bi treba-

lo. Čovjek je slobodan i ponekad 

tu svoju slobodu teško zlorabi, 

na štetu drugih. Može se naći u 

bolnim situacijama: neželjeno ili 

nezakonito dijete, ponekad čak 

plod nasilja, ili ostavljeno dijete.

Tako dolazimo do jednog od naj-

većih životnih misterija, do nevine 

boli.

Kakav odgovor ima ljubav?

Isus koji umire i uskrsava za sva-

koga čovjeka može nam podariti 

nove oči kako bismo i u ovakvim 

slučajevima prepoznali neizmjernu 

vrijednost svakoga života.

U jednoj obitelji ili u zajednici pro-

cvaloj iz kršćanske ljubavi može 

naći mjesto i majka koja sama 

nosi svoju trudnoću i u velikim 

je poteškoćama jer ju je njezina 

obitelj odbacila. Upravo pravodob-

na raspoloživost druge obitelji ili 

zajednice pomaže prihvatiti život 

majkama koje se nalaze u sumnji, 

tjeskobi i bez izgleda.

Način kako obitelj daje svoj 

osobiti i nezamjenjivi doprinos je 

posvojenje ili skrb za napuštenu 

djecu. Napuštena djeca, pa i ona 

posve malena, gotovo uvijek imaju 

za sobom priču protkanu patnjom 

i traumama, pa kod njihove ličnosti 

prevladava nedostatak ljubavi.

Ljubav je u tim slučajevima prvi i 

jedini lijek. Ljubav potiče potpuni 

oporavak djeteta i uključuje ga 

u društvo, pomaže nadilaženju 

poteškoća, dostizanju čovječnosti 

dostojne djeteta Božjega.

Tijekom života mogu se pojaviti 

i druge teške situacije. U svima 

njima život treba uvijek poštivati.

Ako u temelj zakona i društvenih 

inicijativa postavimo duh nepošti-

vanja patnika, invalida i staraca, 

malo po malo stvaramo lažno 

Svaki život 
treba ljubav
ULOMAK IZ GOVORA U FIRENCI 17. 

SVIBNJA 1986., NA SKUPU POKRETA  

ZA ŽIVOT  Chiara Lubich

U ozračju 

ljubavi dijete 

poprima

unutarnji stav 

kojim u sebi 

razvija

težnju za 

zajedništvom, 

temeljem

ispravnog 

načina 

susretanja s

bližnjima
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društvo jer pridajemo važnost 

samo nekim vrednotama kao što 

je tjelesno zdravlje, snaga, grozni-

čava produktivnost i moć. Time 

iskrivljujemo cilj za koji živi jedna 

država, a to je dobro čovjeka i 

društva.

Kao što znamo, zdravlje je drago-

cjeni dar koji treba očuvati. Zato 

je potrebno učiniti sve da se naše 

tijelo i tijelo naše braće hrani, 

odmara, da se ne izlaže bolestima, 

nezgodama i pretjeranom sportu.

Kršćaninu je i tijelo važno. Ako su 

se kroz sva stoljeća za Isusa u eu-

haristiji gradile predivne katedrale 

koje su prkosile vremenu, zbog 

Boga koji živi u čovjeku po milosti 

moramo se brinuti za tijelo kao za 

njegov hram.

No ako cjelovitost tijela dođe 

u pitanje, moramo se sjetiti da 

postoji Život koji nije uvjetovan 

našim zdravstvenim stanjem, već 

nadnaravnom ljubavlju što žari u 

našem srcu.

Upravo taj viši Život daje vrijed-

nost tjelesnom životu i u stanju 

bolesti.

Ako bolesti promatramo samo ljud-

skim očima, možemo ustvrditi da 

su to nesreće. No ako ih gledamo 

kršćanskim okom, vidimo da su to 

kušnje u kojima se trebamo vjež-

bati za veliku kušnju koja nas sve 

očekuje, kada se budemo morali 

suočiti s prijelazom u drugi život.

Nije li nedavno Sveti otac rekao 

da su bolesti duhovne vježbe što 

ih sam Bog nama propovijeda? 

Bolesnici imaju bogatstvo više od 

drugih, druge vrste.

Crkva u askezi i mistici govo-

ri o bolestima ne samo kao o 

području medicine, nego kao o 

pročišćenjima koje Bog šalje, sto-

ga stepenicama prema jedinstvu s 

Bogom. Vjera nam kaže da čovjek 

po bolesti sudjeluje u Kristovim 

patnjama. Stoga je poput drugoga 

raspetog Krista i može prikazati 

svoju patnju za ono što vrijedi više 

– za vječno spasenje ljudi.

U vrtlogu rada i svakodnevnog 

života ponekad smo u napasti da 

osobe pogođene patnjom gleda-

mo samo kao marginalne sluča-

jeve kojima treba pomoći kako bi 

brzo pobijedile bolest i što prije se 

vratile aktivnostima, a ne mislimo 

da one već od sada mogu činiti 

više, više djelovati.

No bolesnici mogu dobro obavljati 

svoju ulogu u korist čovječanstva 

ako su shvaćeni i voljeni. Ljubavlju 

im se može pomoći da daju smi-

sao svome stanju, da budu svjesni 

što predstavljaju.

Što vrijedi za bolesnike, vrijedi i za 

invalide. I nositelj invaliditeta treba 

ljubav. Ima potrebu biti priznat 

po vrijednosti koju ima njegov 

život, svet kao i svaki drugi, sa 

svim dostojanstvom koje iz toga 

proizlazi. Ima potrebu biti smatran 

osobom, koja mora živjeti što je 

više moguće normalan suživot 

među drugim ljudima.

A što reći o starijim osobama?

Svaki život traži ljubav. I starije 

osobe trebaju ljubav.

Danas starije osobe postaju čak 

problem, jer se zbog produženja 

prosječnog trajanja života bilježi 

njihov porast. Zato se u društvu 

primjećuje tendencija da se margi-

naliziraju i da se smatraju druš-

tvenim teretom, budući da nisu 

produktivne. Govori se o ostarjeli-

ma kao o zasebnoj kategoriji, kao 

da se više ne smatraju ljudima.

Tjelesno propadanje starijih osoba 

često je popraćeno ozbiljnim 

psihološkim stresom: smatraju se 

pregaženima.

Potrebno je ostarjelima vratiti 

nadu. Starost je samo treća faza 

života.

Život koji se rađa, koji raste i koji 

zalazi, to su samo tri vida tajne 

života čiji je izvor Bog-Ljubav. 

Ako cjelovitost 

tijela dođe 

u pitanje, 

moramo se 

sjetiti da 

postoji Život 

koji nije 

uvjetovan 

našim 

zdravstvenim 

stanjem, već 

nadnaravnom 

ljubavlju što 

žari u našem 

srcu
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U 
subotu 10. kolovoza 

u krugu Specijalne 

bolnice za kronične 

bolesti dječje dobi u 

Gornjoj Bistri, 30-tak kilometara 

od Zagreba, prijatelji iz zajed-

nice Pokreta fokolara u Novari 

(Italija) predstavili su život Danielle 

Zanette. Razgledamo putujuću 

izložbu na 12 stajaćih panela 

o životu ove mlade službenice 

Božje, još jedne od 20-ak osoba 

iz Pokreta fokolara za koje se vodi 

proces beatifikacije.

Ali što povezuje Danijelu Zanetta i 

Gornju Bistru?

Krenimo redom. U vrijeme 

Domovinskog rata Ermanno 

D’Onofrio, tada student iz Italije 

a danas svećenik, posjećivao je 

ratom zahvaćene krajeve u BiH i 

donosio humanitarnu pomoć.  

Na povratku se jednom zaustavio 

u Gornjoj Bistri. Zatečen oskudnim 

uvjetima u kojima djeluje dječja 

bolnica, s prvom skupinom volon-

tera započeo je donositi pomoć 

u hrani i odjeći. No osjećao je da 

je najveći dar ovoj djeci vrije-

me provedeno s njima. Premda 

mnogi ranjeni u dubokoj dimenziji 

ljudskosti, ova krhka bića, štićenici 

bolnice, vrlo snažno doživljava-

ju ljudsku blizinu, dodir, pažnju, 

ljubav. I upravo to, uz sav napor 

osoblja, jest ono što im najviše 

nedostaje i najviše treba.

Skupine volontera iz Italije, različi-

tih životnih dobi i zvanja, izmjenji-

vale su se kako bi tijekom godine 

bili što više prisutni u bolnici.  

U posljednjih 12 godina organizi-

raju ljetno kampiranje za mlade 

unutar bolničkog parka. Osim 

animiranja djece pomažu u održa-

vanju i obnovi zgrade i okoliša.

Na ovogodišnjem kampiranju 

sudjelovalo je čak 200 mladih. 

Tijekom dana družili su se s dje-

com koja su zbog teških dijagnoza 

trajno vezana za krevet, donosili 

im mladenačku radost, a sami 

svjedočili kako odlaze obogaće-

ni. S vremenom su se volonteri 

iz Italije organizirali u udrugu Vrt 

plavih ruža ( Associazzione delle 

rose blu ), a pridružili su im se i vo-

lonteri iz Hrvatske. Plava ruža vrlo 

je rijedak cvijet, baš kao i štićenici, 

maleni biseri iz bolnice.

Ovdje se isprepliću dirljive životne 

priče, nastale u različitim mjestima 

i vremenima, a svima im je pove-

znica podijeljena bol i darovana 

ljubav.

Talijanski volonter Sergio u bolnici 

je upoznao dječaka koji boluje 

od iste bolesti što je pratila život 

Danielle Zanette. Po povratku u 

Italiju, u želji da pomogne ma-

lom Voji, upoznao je Danijelinu 

obitelj, koja mu je poklonila njezin 

dnevnik objavljen pod naslovom 

"I segreti del cuore" (Tajne srca). 

Sergio ga je u jednom dahu 

pročitao na putu do svoga doma 

i odmah upoznao don Ermanna s 

ovom jedinstvenom autobiografi-

jom. Udruga Vrt plavih ruža uzima 

Daniellu za svoju zaštitnicu i uzor 

svoga djelovanja, a njezin dnev-

nik postaje povelja volontera koji 

djeluju u udruzi.

U narednim je godinama i 

Danijelina majka Lucia posjetila 

Noć zvijezda  
u Gornjoj Bistri
MULTIMEDIJSKIM RECITALOM PREDSTAVLJEN  

ŽIVOT DANIJELE ZANETTE  Dolores Poletto

Ispred  

bolnice  

u Gornjoj  

Bistri mladi  

su izveli  

recital  

o životu 

službenice 

Božje  

Danijele 

Zanette
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Od svoga rođenja 1962. godi-

ne Daniella Zanetta je imala 

rijetku bolest distrofičnu buloznu 

epidermolizu koja zahvaća kožu 

uzrokujući po čitavom tijelu 

plikove i rane.

Pa ipak je njezino lice uvijek bilo 

vedro, a stranice dnevnika ži-

vahne su, mladenačke, radosne, 

pune hvalospjeva životu: "Danas 

navršavam 21 godinu! Jako sam 

sretna i volim život, sretna sam 

što postojim, što živim, što se 

borim (…) Gospodine, željela bih 

pjevati i plesati od radosti (…) 

Hvala, hvala na svemu!"

Bol koju je pretvarala u ljubav 

donosila joj je puninu života, 

bogatog plodovima ne samo u 

obitelji i školi, nego i u aktivnom 

sudjelovanju u Pokretu GEN 

(mladi Pokreta fokolara). 

Danijelina životna priča je sva u 

ljubavi prema Bogu i prema bra-

ći. Kada je u jedanaestoj godini 

upoznala ideal Chiare Lubich,  

za nju je to značilo "razumjeti 

križ, razumjeti bol, prihvatiti 

je kao dar i živjeti je do kraja". 

Godine 1982. piše: "Ti si mi, Oče, 

povjerio ovaj zadatak (…) kao 

da si htio biti siguran da se tako 

neću izgubiti". S Chiarom Lubich 

često je razmjenjivala pisma. 

Ljubila je sve ljude, a njezine  

23 godine i 4 mjeseca provede-

ne na križu pokazuju da bolest 

nije prepreka za ljubav, već se 

bol pokazuje kao tajna sreće.

U talijanskoj javnosti odjeknulo 

je njezino pismo upućeno skupini 

liječnika i profesora naklonjenih 

eutanaziji: "Imam 22 godine 

i rođena sam s invaliditetom. 

Bolest kože uzrokuje mi rane po 

čitavom tijelu (…) Izgledam kao 

čudovište, ali nisam! Nije lako 

provesti 22 godine na križu, ali 

vjerujem u Boga, žarko ga ljubim 

i zahvaljujem što mi je darovao 

život, jer svaki novi dan još je 

jedna prigoda da ga ljubim i 

da mu služim. Svaki život koji 

procvate Božji je dar, a ako je 

obilježen patnjom predstavlja 

dvostruki dar, jer po patnji sa-

zrijevamo i ona nam omogućava 

duboki razgovor s Bogom. Živio 

život!"

Daniella je preminula 14. travnja 

1986. u 24. godini života, a 

2004. godine otvoren je proces 

beatifikacije. 

Živio život!

bolnicu. Dio bolničkog parka posvećen je Danielli. 

Ona je nadahnuće mnogima koji ovamo dolaze i s 

radošću se ponovno vraćaju.

Na ovogodišnji kamp don Ermanno je pozvao za-

jednicu Pokreta fokolara iz Danijelinog rodnog kra-

ja Novare, koja je postavila na scenu multimedijski 

recital o njezinu životu pod naslovom "Rekla sam 

ti svoje DA". Pod zvjezdanim nebom te subotnje 

večeri izmjenjivale su se pjesme, misli iz njezina 

dnevnika, video zapis svjedočanstva njezinih rodi-

telja, a posebno je bilo dirljivo telefonsko povezi-

vanje roditelja sa sudionicima programa u Gornjoj 

Bistri. Uistinu, ova noć je obilježena suzama sv. 

Lovre – zvijezdama. Danijelin život je poput sjajne 

zvijezde povezao nebo i zemlju.

Na povratku prema Zagrebu, dolaze mi u misli 

upozorenja pape Franje da ne budemo uštirkani, 

"dobro odgojeni", bezbrižni kršćani koji uz šalicu 

čaja razglabaju o teološkim temama. Ova večer 

odiše upravo suprotnim: jednostavnošću, konkret-

nošću, velikodušnošću i radošću. Koliko je samo 

prepreka prijeđeno kako bi se ostvarila ova večer 

zajedništva! U nju je utkano i stotine tisuća prijeđe-

nih kilometara 7000 volontera koji su tijekom 13 go-

dina koristili svoj godišnji odmor kako bi došli u ovu 

bolnicu darivati osmijeh, radost, dodir, vrijeme.

Kultura susreta koju promiče papa Franjo ovdje 

je zablistala u svoj ljepoti. Preostaje nam poželjeti 

da ljubav koja vodi susretu s drugim i drugačijim 

obasja i mnoga druga mjesta.  

Ar
hiv

 N
S (

3)



18    Novi svijet  9/2013

DJECA

P
osjetom dječjem 

vrtiću "Zraka sunca" 

u Križevcima je 31. 

kolovoza završilo Dječje 

aktivno ljeto. Ovaj projekt u 

trajanju od tjedan dana održava 

se već treću godinu za redom, 

a njegovi su nositelji udruga 

Bimbo chiama bimbo (Dijete zove 

dijete) iz Brescie (Italija), Pokret 

fokolara iz Križevaca i Osnovna 

škola Vladimira Nazora, također 

iz Križevaca. U projekt je ove 

godine bilo uključeno oko 60 

djece od 8 do 13 godina te 18 

mladih animatora – volontera iz 

Brescie i Križevaca koji su s puno 

oduševljenja i ljubavi gradili i 

razvijali međusobne odnose kroz 

različite igre i aktivnosti.

Nakon što su završile školu za 

animatore u Bresci, dvije djevoj-

ke iz Križevaca, Matea Habuš i 

Ivana Kulko, okušale su se po prvi 

put u ulozi animatorica u ovome 

projektu.

Nastavnici Osnovne škole 

Vladimira Nazora svaki su dan u 

popodnevnim satima održavali 

zanimljive i poučne radionice u 

prostorijama škole (likovna, lutkar-

ska, keramička, plesna, eko-etno 

radionica te radionice astronomije 

i žongliranja).

Dnevne aktivnosti su počinjale 

bacanjem kocke s matematičkim 

znakovima, koja je dio projekta 

"Obojimo naš grad". Svaki znak 

predstavlja određenu poruku koju 

su djeca taj dan trebala ostva-

riti. Tako su jedan dan posjetila 

bake i djedove u domu za stare 

i nemoćne osobe obitelji Novak. 

U KRIŽEVCIMA PO TREĆI PUT USPJEŠNO PROVEDEN 

MEĐUNARODNI PROJEKT AKTIVNOSTI ZA DJECU  

 Anna Lisa Gasparini

Dječje aktivno ljeto
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Kroz razgovore o igrama u proš-

losti, pjesme i razmjenu poklona 

koje su pripremila djeca, doživjeli 

smo posebne trenutke koje žele 

ponoviti.

Zadnji dan u posjet je došao kri-

ževački dogradonačelnik Tomislav 

Katanović, pogledao sve radionice 

i nazočio završnoj svečanoj prired-

bi zatvaranja u Centru Mariapoli. 

Na svečanosti je bilo oko 200 

djece, roditelja i ostalih uzvanika. 

Roditelji su bili presretni i izne-

nađeni koliko su njihova djeca 

naučila u tako kratkom vremenu i 

s koliko oduševljenja su sudjelo-

vala u aktivnostima.

Svečanost je bila vesela i bogata 

porukama svih sudionika, od kojih 

ističemo sljedeće:

Vanja Stipić, mama: "Vrijednost 

ovog druženja prelazi didaktič-

ku dimenziju, jer aktivnosti su 

zapravo služile kao sredstvo 

preko kojeg su djeca imala priliku 

socijalizacije u svom najširem obli-

ku. Neovisno o dobi i jeziku stekli 

su nove prijatelje, družili su se i 

pomagali jedni drugima, dijelili s 

drugima, upoznali druge, a i sami 

sebe."

Jelena Pukec, animatorica: "Za 

mene je ovo neopisivo iskustvo. 

Učimo kako pomagati jedni dru-

gima, kako darivati sebe drugima 

i što možemo učiniti da se drugi 

osjeća sretno… Nadam se da će 

mi ovo iskustvo pomoći na fakulte-

tu i u budućnosti na poslu".

Cecilia, animatorica: "Poseban mi 

je osjećaj vidjeti kako su djeca 

sretna što me ponovno vide i što 

sa mnom mogu voditi dijalog, 

osim što uživamo u igri i plesu. Iz 

mojeg iskustva, volontiranje dolazi 

iz srca. Zahvaljujući volontiranju 

razvila sam se kao osoba. Od 

sveg srca želim potaknuti i mlade 

Hrvate da daruju svoje vrijeme 

drugima, a naročito djeci. Zajedno 

možemo doživjeti istinsko 

bratstvo."

Na završnoj priredbi pridružila 

nam se i križevačka astronomska 

udruga "Perzeidi". Djeca i odrasli 

bili su oduševljeni što su mogli 

promatrati nebo kroz teleskop.

Posebnu zahvalu upućujemo 

djeci, animatorima – volonteri-

ma, ravnateljici Sanji Petranović 

i nastavnicima Osnovne škole 

Vladimira Nazora. Zahvaljujemo 

i sponzorima koji su svojom 

podrškom osigurali uspjeh ovog 

projekta, a to su: Grad Križevci, 

gospodin Darko Horvat, KTC, gos-

podin Stručić, Robin d.o.o., Radio 

Križevci, gospodin Miroslav Habuš 

i Udruga Perzeidi. 

Različite 

aktivnosti i 

radionice djece 

na Dječjem 

aktivnom ljetu 

2013.
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AKTUALNO

N
a vijesti o zločinima 

maloljetnika ljude 

obuzimaju različite 

emocije: bijes, stid, 

tuga, gnušanje. Ipak važno je 

pokušati razraditi ono što se 

dogodilo, dapače moramo to uči-

niti zbog dva temeljna razloga. 

Prvo, kako bismo dali prednost 

razumu i ljudskom razmišljanju 

koje bi uvijek moralo shvatiti i 

one najneprirodnije čine koji su 

izraz zla koje nažalost uvijek pre-

biva u čovjekovoj nutrini. Drugo, 

kako bismo najočitije tragedije 

preobrazili u konkretna djela i 

valjane prijedloge kako se više 

ne bi ponovile.

Ako su maloljetnici u stanju 

izvršiti takav zločin, izgleda da 

savjest te osjećaj krivnje i stida 

više ne postoje. U pokušaju da 

damo objašnjenje, analizirat 

ćemo tri pogleda:

a) Zlo i njegova "banalnost"

b) Odrastanje sve krhkijih 

generacija

c) Odgojitelji i roditelji u krizi

Zlo i njegova banalnost. Poznati 

francuski filozof Blaise Pascal 

(1623. – 1662.) ovako je pisao u 

svojoj knjizi "Misli": "Čovjek često 

zna biti zvijer, a često i anđeo" 

Upravo je tako: ponekad ljudska 

bića čine djela koja ne pripada-

ju kategoriji ljudskoga. Hanna 

Arendt (1906. – 1975.) u svojoj 

knjizi "Banalnost zla", opisujući 

zvjerska nacistička nedjela, svje-

doči kako je ta vrsta birokratske, 

autoritarne i okrutne kulture do-

pustila da i posljednji zapovjed-

nik provodi neljudske naredbe 

i da je to, neovisno o njegovoj 

savjesti, smatrano ispravnim.

U gotovo svim slučajevima že-

nomorstva (od kojih je velik broj 

maloljetnica) žene trpe okrutnost 

muškaraca i maloljetnih mladića 

koji se, nesposobni upravljati 

emocijama ljubomore, razočara-

nja i srdžbe, obrušavaju na njih 

kao da im je savjest pomračena 

ili uspavana, a što svjedoči da 

u previše popustljivom društvu 

kao što je naše, zlo često postaje 

gospodar navikavajući nas na ono 

što se događa.

Današnje generacije mladih sve 

su krhkije, u smislu da su mla-

di često prepušteni na milost i 

nemilost emocijama, a njima ne 

mogu upravljati i ne znaju ih u 

POTREBNO SE VRATITI ODGOJU KOJI SADRŽI DUGOROČNE ŽIVOTNE PROJEKTE, U KOJEM SU 

ŽRTVA, NAČELA I PRAVILA NEOPHODNI SASTOJCI ZA SVAKI SUŽIVOT  Ezio Acceti

Nakon tragedija  
tražimo humanije odnose

Današnje 

generacije 

mladih 

su često 

prepuštene 

na milost 

i nemilost 

emocijama,  

a njima 

ne mogu 

upravljati i 

ne znaju ih u 

svakodnevnom 

životu 

iskoristiti kao 

energiju  

koja ih može 

ojačati

Dok se u suvremenim društvima, pa tako i u na-

šem, raspravlja o politici obrazovanja i o odgojnim 

strategijama, javnost ostaje zatečena zločinima 

koja sve češće čine maloljetnici.

Donosimo komentar psihologa, stručnjaka za 

razvojnu dob, suradnika naše matične revije Citta 

nuova.

ab
elc

ea
re

ns
e.b

log
sp

ot.
co

m



21    Novi svijet  9/2013

AKTUALNO

svakodnevnom životu iskoristiti 

kao energiju koja ih može ojačati.

Istraživanja potvrđuju kako je da-

nas 14-godišnji dječak kognitivno 

dobro strukturiran, dok je emoci-

onalno na razini 7-godišnjeg djete-

ta, dok je kod djevojčica/djevojaka 

razlika puno manja. Emocionalne 

ovisnosti (kockanje, seks, droga, 

alkohol, shopping itd.) dokazuju 

kako emocionalnost uzima maha 

na uštrb razuma i pravde.

Izgleda da nedostaje temeljni 

životni plan, pokušava se živjeti 

iz dana u dan prelazeći iz jedne u 

drugu emociju, a ako su one ne-

gativne, ne uspijeva ih se kontroli-

rati jer svemu se čini kraj.

Društvo u kojem nadmoćno 

vlada pravilo "imati sve i odmah" 

nesigurnošću naplaćuje danak 

ljudskosti, izlažući se sve prošire-

nijem barbarstvu.

Kada na televiziji razgovori 

postanu naklapanja, kada se 

dvosmislen i vulgaran rječnik 

nameće kao uobičajen, kada se 

samo popularni i glasni prika-

zuju kao zvijezde, zlo probija 

i u svojoj se grozoti zaodijeva 

banalnošću.

Mladi su osobito osjetljivi na 

ispražnjenost značenja i vrijednosti 

koja ih okružuje. I za to nažalost 

trpe posljedice. Nasuprot tome, 

susret sa živim Isusom, u njegovoj 

velikoj obitelji - Crkvi, ispunja srce 

radošću, jer ga ispunja istinskim 

životom, dubokim dobrom, koje 

ne prolazi i ne trune. To smo vidjeli 

na licima mladih u Riju. No ovo 

iskustvo mora se suočiti sa sva-

kodnevnom ispraznošću, s otro-

vom praznine koji se prepoznaje 

u našim društvima utemeljenim na 

profitu i posjedovanju, u društvima 

koja konzumizmom zavaravaju 

mlade. 

(Iz nagovora pape Franje uz molitvu 
Anđeo Gospodnji u nedjelju 4. kolovoza 
2013.)

Odgojitelji i roditelji u krizi. Ovo je 

alarmantni vapaj, koji se uzdiže iz 

mnogih krajeva, traženja pomo-

ći, podrške, kako bismo izbjegli 

ludosti i kako ne bismo podlegli 

zlu koje sebi krči putove.

Potrebno se iznova vratiti čo-

vječnosti, istinskim i autentičnim 

odnosima. Potrebno se vratiti 

odgoju koji sadrži dugoročne 

životne projekte, u kojem su žrtva, 

načela i pravila neophodni sastojci 

za svaki suživot. Vratiti iznova 

čovjeka čovjeku.

Bit ljudskog bića jest odnos koji 

treba biti označen ljubavlju, žr-

tvom, spoznajom, pozornošću.

Potrebno je iznova pronaći vrijeme 

za zajednički boravak, iznova uzeti 

vrijeme koje nam krade televizija, 

iznova izaći na gradske trgove 

kako bismo susreli prijatelje, ljude, 

sugrađane i uspostavili razgovor, 

odnose, uzajamnu podršku.

Širimo svim sredstvima kulturu u 

kojoj mi je drugi neophodan i kul-

turu žrtvovanja za veće dobro kao 

što je zajednički suživot. Potrebno 

je na svim razinama stvarati ozrač-

je susreta u kojem obitelj pronala-

zi mjesto za razgovor i razmjenu.

Potrebna je međugeneracijska 

sloga u kojoj odrasli svjedoče 

mladima ljepotu življenja žrtvujući 

se za opće dobro. I potrebno je u 

tome ustrajati bez obzira na emo-

tivnost koja nas obuzme.

Tako ćemo preobraziti nestalnost 

u temeljitost i iznova pronaći kori-

jene postojanja. 

Potrebno je 

iznova pronaći 

vrijeme za 

zajednički 

boravak, uzeti 

vrijeme koje 

nam krade 

televizija, izaći 

na gradske 

trgove kako 

bismo susreli 

prijatelje, ljude, 

sugrađane i 

uspostavili 

razgovor, 

odnose, pružili 

uzajamnu 

podršku
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Kada je riječ o zabrani ili odobravanju određena ponašanja 

naše djece – hirovitosti najmlađega ili pubertetskoj krizi 

starijega, primjerice – moja supruga i ja uvijek smo različitog 

mišljenja. To uzrokuje nepotrebne napetosti u obitelji.

                                                                                                                

                                                                                                                 Marko

R
oditeljima je ponekad tako teško postići sklad u odgoju 

da se može činiti nedostižnim ciljem. Različito mišljenje 

drugog roditelja doživljavamo kao prijetnju i ne želimo 

popustiti u vlastitu mišljenju koje držimo ispravnim i pravednim. 

Time postižemo da se djeca služe upravo razilaženjem u mi-

šljenjima majke i oca kako bi "dobila" ono što žele, a to dovodi 

do brojnih nepotrebnih napetosti, kako ste i sami primijetili.

Za suradnju u odgoju potrebni su vrijeme i povjerenje, želja i 

spremnost da se u razmjenu i dijalog uloži puno snage kako 

bismo, kao odgojitelji, pružili najbolje. Ne smijemo zaboraviti 

da tu vježbu mora uvježbati bračni par, a ne pojedini roditelj. 

Naime, iako je razumljivo da je odgoj djece najvažnija i najzah-

tjevnija zadaća roditelja, uvijek je iznova potrebno u središte 

života staviti odnos među supružnicima – za dobrobit djece 

– jer on je poput plodnoga tla u kojemu mlada biljčica može 

rasti. Stoga bih rekla da od njega treba započeti. Ne smije 

plašiti činjenica da oboje, i suprug i supruga, posjeduju odre-

đene značajke, kulturu, različita iskustva koji određuju kakav 

će odnos ostvariti s djecom. Upravo će im to omogućiti da 

otkriju sposobnosti i osobine svoje djece i da ih bolje upoznaju. 

Razgovarajući o djeci, razmjenjujući mišljenja i dojmove, rodite-

lji dobivaju širu viziju i ravnotežu u odgoju, a time i sposobnost 

da ih iskreno vole.

Zbog radnih obveza izvan kuće, majke obično mogu više od 

očeva svakodnevno pratiti dijete. No njihovo nastojanje da se 

poštuje i uvaži mišljenje i drugog roditelja – oca, omogućit će i 

njemu da se približi i učini nazočnim, iako je fizički odsutan. 

                                                                                                          G. Pieroni

Teško se složiti  
oko odgoja djece

OBITELJ

Kolika pravila izmišljaju roditelji, učitelji, animatori 

– samo zato da nam zabrane činiti što želimo! Sve 

je organizirano, odlučeno! Iako ću uskoro biti pu-

noljetan, ponašaju se prema meni kao da sam još 

dijete. Ma što hoće od mene? Da se lijepo ponašam 

kako ne bih upao u nevolje. Ali ja se osjećam spu-

tanim, najradije bih urlao: ostavite me slobodnim!

                              Sputani osamnaestogodišnjak

S
loboda je jako važna. Ispravno je pokušavati 

do nje doći, ali važnije je shvatiti što nas čini 

istinski slobodnima. Tvoja želja za slobodom 

posljedica je osjećaja sputanosti, dok istodobno u 

sebi kriješ nebrojene mogućnosti da živiš neovisno. 

Potreba koju osjećaš ispravna je i moraš o tome 

jasno razgovarati s roditeljima i odgojiteljima te 

im pokušati objasniti svoje osjećaje, svoje snove i 

Ostavite me  
slobodnim

MLADI
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Je li neuroza uzrok neuljudna pona-

šanja prema drugim osobama? Što je 

zapravo neuroza?

                  Paula

K
ako bih objasnio nastanak ovako 

bolesna način života, uzrokovana 

neurozom, poslužit ću se jednom 

fantastičnom cirkuskom pripovijesti.

Pripovijest: "Kada sam bila mala, jako 

sam voljela cirkus. Osobito su me odu-

ševljavali slonovi. Sjećam se jednoga 

koji je pokazivao svoju snagu izvodeći 

točku, a nakon nje – do sljedeće ostajao 

bi vezan lancem obavijenim za nogu i 

pričvršćenim za pod malim drvenim ča-

vlom. Iako je lanac bio debeo i jak, bilo 

je jasno da se ova životinja, sposobna 

svojom snagom iščupati drvo, jedno-

stavno mogla otrgnuti i pobjeći. Nisam 

shvaćala u čemu se krije tajna, zašto ne 

bježi. Kada sam imala pet godina, ispi-

tivala sam o tome učitelja, oca i strica. 

Svi su mi odgovarali da slon ne bježi jer 

je dresiran. No ako je tajna u dresuri, 

čemu lanci? Ne sjećam se da sam dobila 

ijedan zadovoljavajući odgovor. Kako je 

vrijeme prolazilo, a ja odrastala, zabora-

vila sam na to pitanje. Ali prije nekoliko 

godina, učeći o neurozi, napokon sam 

sâma shvatila o čemu je riječ. Slon iz 

cirkusa nije bježao jer je bio vezan za 

čavao sličan onome za koji su ga vezi-

vali kada je bio tek rođen. Zažmirila sam 

i zamislila malog, tek rođena, slonića 

vezana za čavao. Znam da se taj slonić 

tada pokušavao osloboditi, ali sve je bilo 

uzaludno jer je čavao, naravno, bio jači 

od njega. Sigurno bi zaspao, iscrpljen 

neuspješnim pokušajima, ponovljenima 

tko zna koliko puta. Sve dok jednoga 

dana – za njega pogubnog – životinja 

nije prihvatila svoju nemoć i prepustila 

se sudbini. Slon kojega sam vidio u 

cirkusu, velik, goleme snage, ne bježi 

jer još uvijek vjeruje da je nesposoban, 

vjeruje da ne može. Sjeća se svoje mla-

denačke nemoći, iskušane u najranijoj 

dobi, a tijekom odrastanja nijednom nije 

provjerio je li još uvijek tako."

Slično se događa i neurotičarima. I oni, 

poput slona iz pripovijesti, prolaze svi-

jetom uvjereni da su još uvijek vezani 

s tisuću čavala koji ih lišavaju slobode. 

Žive uvjereni da mnogo toga ne mogu 

učiniti iz jednostavnog razloga što su 

prije mnogo vremena, kad su bili mali, 

pokušali, ali bezuspješno, pa im se 

duboko u sjećanje utisnulo: "Ne mogu... 

ne mogu i nikada neću moći!" 

     

                                            P. Ionata
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Neuroza i 
razdražljivost

želje, objasniti im što ti je u životu 

važno. Nemoj šutjeti samo zato 

da ne upadneš u poteškoće. 

Govori! Ali čini to prije nego što 

poželiš urlati jer osjećaš da bi 

svakog trenutka mogao eksplo-

dirati. Ako ti je teško izravno se 

suočiti s problemom, pokušaj 

pronaći druge putove. Možda 

možeš napisati pisamce ili poruku 

preko interneta (ako se tvoji njime 

služe), ali nemoj posustati. Tako 

ćeš i njima pomoći – jer i odrasli 

moraju naučiti kako biti roditelji, 

odgojitelji, pratiti svoje dijete 

dajući mu mogućnost da postane 

promicateljem vlastita puta.

Nećeš uvijek uspjeti. Osjećat ćeš 

se neshvaćenim i činit će ti se da 

možeš postati slobodnim samo 

ako budeš živio sâm i ako se ne 

budeš morao truditi uspostavljati 

odnose s ljudima koje držiš druga-

čijima od sebe. Međutim, istinska 

sloboda je u nastojanju da nepre-

kidno nastavljaš tražiti komunika-

ciju – a to je u tvojim godinama 

jedini pravi, dostojan izazov za 

snagu koju u sebi kriješ. Moraš 

vjerovati, usprkos tome što ti se 

ne čini tako, da te oni koji te prate 

na životnom putu jako vole, moraš 

vjerovati u svoju i njihovu potrebu 

da se razumijete. Razgovaraj sa 

svojim prijateljima i prijateljicama 

te zajedno pokušajte shvatiti što 

možete učiniti da se ne zatvorite, 

već da izgradite mostove koji će 

vam pomoći otkriti radost zajed-

ničkog hoda – mladih i odraslih. 

Prava sloboda rađa se kada se 

svakoga dana ponovno odlučimo 

poći prema bližnjima, iako su jako 

različiti od nas. 

                                        F. Chatel

PSIHOLOG
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OBITELJ

I
ste plodove mogu doživjeti i 

oni parovi gdje jedan ili oba 

supružnika nisu animirana 

nekom duhovnošću ili nisu 

vjerskih uvjerenja. U određenim 

razmjerima je to moguće jer 

duhovna sastavnica ipak ima 

uvijek svoju važnost. Čistoćom 

svoga srca oni će moći učiniti 

dar trenutka istine.

Na početku se možda može-

te ograničiti na to da kažete 

drugome pozitivnosti, a potom, 

ako se stvore uvjeti, može se 

nastaviti i s ostalim, bez straha. 

Kao što smo pokušali pojasniti, 

trenutak istine nije samo raz-

mjena negativnosti! Postoji i sav 

pozitivan dio koji treba istražiti i 

međusobno istaknuti. Obično se 

to čini tako rijetko! Pa ipak, za 

rast samopoštovanja i poštova-

nja prema drugome ništa nije 

tako učinkovito kao potvrđivanje 

drugoga. U konačnici, nema 

ništa bolje od trenutka istine 

kako bi se učvrstilo blagostanje 

para. Naučiti se ohrabrivati i 

govoriti drugome pozitivnosti 

uvijek je velika prilika za par. 

"Kako ti dobro stoji ova haljina"; 

"Kako si brzo sve doveo u red"; 

"Kako dobru večeru si pripremi-

la"; "Kako si dobro pred svima 

objasnio onu tako kompliciranu 

stvar". Te riječi ne treba izvikivati 

iz jedne sobe u drugu, nego 

ih izgovoriti gledajući se u oči 

i šapćući ih na uho, uz lijepi 

osmjeh koji će izraziti sve naše 

suučesništvo.

DJECA

Vidjevši rezultate, sigurni smo da 

će te poželjeti upriličiti trenutak 

istine i djeci. Uostalom, kome je 

više nego njima potrebno ohra-

brenje, usmjerenje a ponekad 

i ispravak? I ovdje je potrebno 

čekati pravi trenutak, primjerice 

kada se dijete vrati s treninga. 

"Kakav si rezultat postigao? 

Bravo! Znao sam da vrijediš, da si 

pametan! Kakvi su ti sada pla-

novi? Toliko puno želiš postići? 

Za rezultat što si ga sebi zacrtao 

morat ćeš se potruditi, ali sigu-

ran sam da ćeš uspjeti, jer imaš 

smisla i odlučan si! Naravno, kada 

se potrudiš, rezultate znaš postići. 

Zašto se malo više ne potrudiš i u 

onome gdje si malo manjkav? Ja 

sam ti spreman pomoći ako želiš, 

jer važno je da uspiješ i na dru-

gom području. Na kraju krajeva, 

vidjet ćeš da i nije tako teško…" 

Tako ste upriličili trenutak istine i 

djetetu, iako to niste izričito rekli.

Andrea i Fiorella pripovijedaju: 

"Mi smo znali dobro iskoristiti če-

sta putovanja automobilom. To su 

postali posebni trenuci intimnosti 

i s naša sva sina adolescenta. 

Razmjenjivali smo mišljenja o ak-

tualnim događanjima, o ponaša-

njima, o vrednotama u koje vjero-

vati. Sve to u laganom i radosnom 

Upalilo se svjetlo
SVIJET KOJI OKRUŽUJE TAKVU OBITELJ PRIMJEĆUJE DA SE U NJOJ 

UPALILO SVJETLO POSEBNOG ČARA, SPOSOBNO RASVIJETLITI I 

ONE KOJI GA SUSREĆU NA KRATKO  Anna i Alberto Friso

(Nastavak iz prošlog broja)

Za rast 

samopoštovanja 

i poštovanja 

prema drugome 

ništa nije tako 

učinkovito kao 

potvrđivanje 

drugoga
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OBITELJ

stilu. Često smo zajedno pjevali. 

Osjetivši da je ozračje posebno 

snažno, jednom smo predložili da 

jedni drugima kažemo što smo 

lijepoga primijetili, ali i ono što 

je manje pozitivno u jednome ili 

u drugome. Bili su to dragocjeni 

trenuci. U našoj smo djeci otkrili 

iznenađujuću zrelost da nama 

roditeljima kažu i ono što nam 

ne ide. Imali smo dojam da više 

nismo bili mi roditelji a oni djeca, 

nego svi zajedno braća koja se 

pomažu u zajedničkom rastu. 

Više puta smo razgovarali u istini 

i uvijek smo ostali iznenađeni kad 

smo narednog dana vidjeli kako 

je svatko bio nov u očima drugo-

ga, doista je i bio nov jer nas je 

ljubav učinila novima."

KAO SVI

Trenutak istine ima učinak naiz-

mjenično vrućeg i hladnog tuša 

koji pospješuje cirkulaciju krvi.  

U obiteljskom organizmu postiže 

bolju cirkulaciju ljubavi, nega-

tivnosti se rasplinjuju i ništa ne 

postaje ustajalo. Tako život unutar 

obitelji ostaje zdrav, iako kušnja i 

poteškoća ima i dalje. Ali ako po-

stoji ljubav, one su kao gorivo za 

vatru: rasplamsavaju je još više. 

Nalazimo se pred naumom koji  

se ostvaruje.

Svijet koji okružuje takvu obitelj 

ne uspijeva uočiti što se nalazi iza 

onoga nečega neuobičajenoga 

što u njoj nazire. No primjećuje 

da se u toj obitelji upalilo jedno 

svjetlo koje će se teško ugasiti, 

svjetlo sposobno rasvijetliti i one 

koji ga susreću na nekoliko tre-

nutaka: jer širi poseban čar i vrlo 

je privlačno. Svijet je pohlepan 

za srećom i kada je susretne, želi 

znati njezinu tajnu, želi je pokušati 

dostići. To je svijet muževa i žena 

u traženju, osoba koje bi željele 

ljubiti i biti ljubljene, ali ne poznaju 

tajnu. Svem tom svijetu otvorimo 

s povjerenjem i velikodušnošću 

vrata našega doma i našega srca, 

kako bi ljubav među nama utažila 

njihovu žeđ za autentičnošću. Pa 

i onda kada netko od naše djece 

mora proći teške trenutke, mi smo 

vjerodostojni svjedoci.

Ljudi nisu u potrazi za super obi-

teljima, niti je naša drugačija od 

drugih. Nije ni oslobođena kušnja 

što ih mnoge obitelji danas pro-

laze. Svijet koji nas gleda ima po-

trebu vidjeti što učiniti kada stvari 

više ne idu svojim tijekom. Svaka 

obitelj je uvijek otvoreno radilište, 

poput radova u tijeku. Važno je ne 

obeshrabriti se i nikad ne prestati 

ljubiti. Upravo po ljubavi prisutnoj 

među nama razumjet ćemo kako 

pomoći rast dječaka koji nam 

zadaje brige ili kako se na pravi 

način postaviti prema kćerki koja 

vodi postupak rastave braka.  

I opet će ljubav uvjeriti sina koji 

odgađa životni odabir. Prosvijetlit 

će i kćerku koja želi otići od kuće 

i živjeti s mladićem, ako mi nismo 

nenavezani na to da vidimo nje-

zino pokajanje. Ljubav začinjena 

zdravom nenavezanošću pomoći 

će nam postaviti se prema njima 

na pravi način. Možda ćemo razu-

mjeti da ih treba pustiti da pogrije-

še, kako bi se onda jednoga dana 

vratili jer ih je svladala nostalgija 

za onom ljubavlju koju su jednoga 

dana vidjeli među nama roditelji-

ma. I opet će nam ljubav pomoći 

da ne utječemo na odabire naše-

ga sina u organiziranju njegova 

braka i budućega života. Ako se 

uspijemo suzdržati od želje da 

mu pomognemo na naš način, 

stvarno ćemo mu pomoći pronaći 

svoju zdravu neovisnost o nama, 

njegovoj biološkoj obitelji. 

Svaka obitelj 

je uvijek 

otvoreno 

radilište, poput 

radova u 

tijeku. Važno je 

ne obeshrabriti 

se i nikad ne 

prestati ljubiti
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ISTAKNUTO

N
ije puka podudarnost 

što prva enciklika 

pape Franje nosi 

datum 29. lipnja, 

blagdan apostola Petra i Pavla. 

Jer Petrov je poseban zadatak da 

nas sve potvrdi u vjeri, a rimski je 

biskup njegov baštinik. Kako se 

godina posvećena vjeri primicala 

kraju, očekivala se papina riječ. 

Tri mjeseca nakon imenovanja, 

Franjo ju je želio izreći uzevši 

tekst koji je u osnovnim crta-

ma već bio pripremio Benedikt 

XVI. Tako nam je među ostalim 

ponudio uvjerljivu gestu bratstva. 

Znakovito je i to da je ova encikli-

ka ugledala svjetlo dana unutar 

pedesete obljetnice Drugog vati-

kanskog koncila. Papa ističe da je 

to bio koncil o vjeri jer je pozvao 

kršćane da daju prvenstvo Bogu. 

Odatle i naslov enciklike koji izra-

žava njezin cilj – Svjetlo vjere.

Simbol svjetla star je kao i svijet, 

a bljesnuo je u svijesti čovječan-

stva Isusovim dolaskom. Upravo 

nas iskustvo vjere u njega kao 

Sina Očeva čini sinovima u njemu 

i braćom međusobno, što je na-

čelo i pečat kršćanskog iskustva. 

Svjedočiti ga danas, životom i 

riječju, milost je i odgovornost što 

pada na Isusove učenike. Usprkos 

tome što je bilo mnogo velikih 

suprotnih iskustava, u stoljećima 

modernizma stiglo se do para-

doksa da se vjera stigmatizira kao 

načelo mraka i zatvaranja.

Ne! Papa Franjo snažno ističe da 

je vjera izvor svjetla i slobode. 

Njegovu kratku formulu sveti Ivan 

je sažeo ovako: "I mi smo upo-

znali ljubav koju Bog ima prema 

nama i povjerovali joj" (1Iv 4,16). 

Vjera je iskustvo svjetla jer je 

iskustvo ljubavi, besplatne i su-

sretljive ljubavi Boga koji daje da 

se rodimo na novi život, a kad ga 

primimo preobražava srca, čineći 

nas sposobnima ljubiti kako je 

Isus ljubio. Upravo iz tog sjajnog 

središta odvajaju se tri smjernice 

koje nam enciklika nudi za razma-

tranje: odnos između vjere i istine, 

vjere i Crkve, vjere i grada.

U pogledu vjere i istine papa 

Franjo ističe da vjera ne samo 

"gleda u Isusa", nego "gleda 

Isusovim očima". Drugim riječi-

ma, tko živi od vjere, oči su mu 

obasjane ljubavlju Božjom. Tim 

svjetlom u očima on gleda u 

osobe, situacije, u svoju osobnu 

povijest i povijest svijeta, otkri-

vajući često skrivenu i negiranu 

prisutnost ljubavi, potičući da 

raste u znaku slobode i praved-

nosti. Upravo zbog toga "vjera 

nije beskompromisna nego raste 

u suživotu koji poštuje drugoga", 

tako da "vjernik nije arogantan 

nego ponizan, znajući da toliko 

ne posjeduje istinu koliko ona 

obuhvaća i posjeduje njega".

Odatle značenje odnosa između 

vjere i Crkve. U vjeri učimo po-

znavati se i ljubiti kao udovi jedni 

drugih, počevši od onih koji žive 

na periferijama povijesti. Nježnom 

i jakom majčinskom ljubavlju 

Crkva nam posreduje vjeru i tako 

nas odgaja za vježbanje bratstva: 

krštenjem i euharistijom, učinko-

vitim znakovima koji nas odijevaju 

u Isusa; uvjerljivim i svjesnim 

ispovijedanjem Vjerovanja, koje 

usklađuje ritam našega srca i 

našeg uma sa srcem svega bitka 

– trojstvenom ljubavlju; molitvom 

Očenaša, u kojoj doživljavamo da 

smo prava Očeva djeca; življe-

njem deset zapovijedi, rasvijetlje-

nih navještajem blaženstava, koje 

nadahnjuju naš hod.

Na taj način – a to je cilj enciklike 

– vjera izgrađuje nove i oslobađa-

juće ljudske i društvene odnose. I 

u gradu postaje "kreativno svjetlo 

za svaki novi povijesni trenutak". 

Papa Franjo nas odvažno i rado-

sno poziva da tu želju i obećanje 

provedemo u stvarnost, usvajajući 

stav Marije, žive slike i brižne 

majke vjere i nade, koja nas s jed-

nostavnošću i nepokolebljivošću 

uči gledati Isusovim očima. 

Prva  
enciklika

"SVJETLO VJERE" OTVARA 

PERSPEKTIVE O ISTINI, CRKVI I GRADU. 

SAKUPLJEN RAD BENEDIKTA XVI. 

 Piero Coda

Tko živi od 

vjere, oči su 

mu obasjane 

ljubavlju 

Božjom. Tim 

svjetlom u 

očima on 

gleda u osobe, 

situacije, u 

svoju osobnu 

povijest i 

povijest svijeta, 

otkrivajući 

često skrivenu 

i negiranu 

prisutnost 

ljubavi…
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ZDRAVLJE 

Č
ešnjak je kroz povi-

jest opisivan kao lijek 

za sve vrste zdrav-

stvenih problema, a 

preporučao ga je i sam Hipokrat.

Suvremena su istraživanja doka-

zala da češnjak, osim gastronom-

skih kvaliteta, ima antivirusna, 

antibakterijska i antifugicidna 

svojstva. Snažan je antioksidans 

i izuzetno povoljno djeluje na 

imunološki sustav. Osobito je 

popularan i nezamjenjiv u sezoni 

gripe i prehlade, kada ga ne bi 

trebalo zanemarivati.

Istraživanja pokazuju da je dobar 

pri liječenju dijabetesa, raka i 

bolesti srca. Na srce i krvožilni 

sustav djeluje pozitivno tako 

da snižava loš kolesterol i krvni 

tlak, potiče cirkulaciju i sprječava 

moždani udar.

Češnjak svoju moć u velikoj 

mjeri može zahvaliti sumpornim 

spojevima koje sadrži, kao što je 

alicin. On također sadrži vitamin 

C, B6, selen, magnezij, kalij, kalcij 

i flavonoide. Alicin daje češnjaku 

brojna pozitivna svojstva, ali i 

njegov karakterističan, na žalost, 

neugodan miris. Alicin se formira 

tijekom sjeckanja, drobljenja i 

žvakanja češnjaka. Što se sitnije 

sjecka, stvara se više alicina. 

Alicin ima antibiotička, antiviru-

sna i antifungicidna svojstva, i 

razlog je zbog čega se češnjak 

koristi za liječenje kožnih infekci-

ja, probavnih i plućnih infekcija, 

proljeva, kašlja i prehlade.

Češnjak sadrži dialil sulfid, koji 

je dobar za krv i cirkulaciju, jača 

imunološki sustav. Alicin i dialil 

sulfid zajedno utječu na porast 

GST enzima. Ovaj jaki enzim koji 

tijelo proizvodi je izuzetno važna 

pomoć pri izbacivanju toksina, 

lijekova i kancerogenih tvari iz 

organizma. Povećanje razine 

ovog i drugih enzima može biti 

jedan od načina na koji češnjak 

pomaže pri sprječavanju raka, 

pojačavajući eliminaciju mogućih 

kancerogena iz tijela. Zbog toga 

je češnjak odličan za prirodnu 

detoksikaciju tijela.

Utvrđeno je da i sumporni spoje-

vi u češnjaku imaju protuupalno 

djelovanje tako da inhibiraju ak-

tivnost upalnih enzima. Zajedno s 

vitaminom C, češnjak može ubla-

žiti bolove povezane s artritisom i 

napadaje astme.

Također je utvrđeno da potiče 

proizvodnju dušičnog oksida u 

krvnim žilama pomažući tako 

njihovo proširenje, te potiče 

organizam da razgradi krvne 

ugruške. Antioksidativna svojstva 

češnjaka mogu zaštiti od kardi-

ovaskularnih bolesti inhibicijom 

oksidacije lošeg kolesterola, koji 

bi se inače nakupljao u stjenka-

ma arterija. Nadalje, poznato je 

da folna kiselina iz češnjaka štiti 

kardiovaskularni sustav.

Istraživanja su pokazala da ljudi 

koji redovito jedu češnjak, zajed-

no s drugim vrstama luka kao što 

su vlasac i mladi luk, imaju manje 

šanse da će oboljeti od raka jed-

njaka, debelog crijeva i želuca. 

Moguće je da se to događa zbog 

sposobnosti češnjaka da smanji 

nastajanje kancerogenih spojeva. 

Njihovi sumporni spojevi, kao što 

je alicin, su u mnogim laboratorij-

skim istraživanjima zaustavili rast 

raznih vrsta raka, uključujući rak 

kože, želuca, debelog crijeva i 

rak dojke. Češnjak također sadrži 

snažan antioksidans - mineral 

selen.

I ono što već svi znaju, ali ne ško-

di ponoviti - svakako ga koristite 

za liječenje prehlade, gripe, akni, 

herpesa, pa čak i – bora! Loš 

miris uklonite žvakanjem peršino-

vog lista. 

Češnjak –  
svestrani lijek
 Mirjana Grga, dr. med.

Suvremena su 

istraživanja 

dokazala da 

češnjak, osim 

gastronomskih 

kvaliteta, ima 

antivirusna, 

antibakterijska 

i antifugicidna 

svojstva
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TA PRIČA O IGRAMA NA SREĆU 
DOISTA JE NEČASNA! POBJEDNIK 

SE BOGATI…

…U INAT SVIMA ONIMA KOJI 
SU IGRALI I IZGUBILI.

BRAVO! JA BIH PREDLOŽIO 
JEDNO RJEŠENJE. SRETAN 

DOBITNIK…

…MOGAO BI VELIKODUŠNO 
PODIJELITI DOBITAK SA SVIM 

GUBITNICIMA.

O ČEMU GOVORIŠ? ONDA BI 
BILO UZALUD IGRATI! UPRAVO TO SAM I MISLIO!


