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Naslovnica:
dgoj je povlašteni put za postizanje mira. Ta se tvrdnja

Učenici i roditelji

u bezbroj nijansi, kroz misao i praksu, provlačila na ne-

osnovne škole

davno održanom međunarodnom skupu odgojitelja u

iz Trenta,

Castelgandolfu.

u kojoj se djeca

Naša je odgovornost i zadaća uspostavljati odnose suživota u pravedno-

odgajaju za mir uz

sti i ljubavi, osobnim svjedočenjem i odgojnim djelovanjem, usmjerenima

kocku ljubavi

na izgradnju i širenje kulture susreta i dijaloga kao jedinog puta do mira,
obvezali su se u svojoj poruci papi Franji.

Foto: Đina Perkov

Čitavo čovječanstvo vapi za mirom. No često imamo dojam da svaki
pokušaj za pomirenjem završava loše, jer nedostaje hrabrosti zasukati
rukave i doista nešto učiniti. Mnogi osjećaju nemoć i obeshrabrenost.
Proteklih smo dana oplakivali žrtve poginulih afričkih izbjeglica u brodo-

UREDNIŠTVO I UPRAVA

lomu kod talijanskog otočića Lampeduse. Papa Franjo je nazvao "sra-

Novi svijet, Franje Račkoga 30, 48260 Križevci,

motom" ravnodušnost kojom europska i svjetska javnost prati stradanja

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

doseljenika. Oglasila se i predsjednica Pokreta fokolara Maria Voce

e-mail: novisvijet@novisvijet.net,

rekavši da ta strašna tragedija zahtijeva preispitivanje o dubokim uzrocima selilaštva čiji su temelj društvene, političke i ekonomske nepravde.

IZDAVAČ I NAKLADNIK

Takve tragedije pojedince i skupine potiču na kapilarno djelovanje i

Djelo Marijino - Pokret fokolara

stvaranje kulture prihvaćanja koja otvara oči na svakodnevne potrebe
ljudi, dodala je. I dok se pitamo zašto uopće postoji zlo, pozvani smo se

GLAVNA UREDNICA

priključiti velikoj nevidljivoj mreži sijača sjemena mira, nadajući se da će

Đina Perkov

donijeti plodove.
A kad narednih dana budemo nosili cvijeće i svijeće na ovozemna poči-

UREDNIČKO VIJEĆE

vališta naših najbližih, razmišljajući sjetno o prolaznosti ljudskoga života,

Đina Perkov, Sonja Eterović, Zdenko Horvat

sjetimo se i svih žrtava ratova i nepravdi, u našoj zemlji i po čitavom svijetu. I razmišljajmo o neprolaznosti, o djelima koja ostaju jer su učinjena

TISAK

iz ljubavi.

FEROPROMS d.o.o., Zagreb.

							 Đina Perkov
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RIJEČ ŽIVOTA
Chiara Lubich

U

S druge strane, kaže nam da je uzajamna ljubav pokretač, duša i cilj kojemu

LISTOPAD 2013.

prethodnim je recima (Rim

teže sve zapovijedi.

13,1-7) sveti Pavao govorio

Iz toga proizlazi da nam ne može biti

o dužnostima što ih imamo

dovoljno hladno i pravno ispunjavanje

prema građanskim vlasti-

"NIKOMU NIŠTA
NE DUGUJTE,
OSIM DA
JEDNI DRUGE
LJUBITE. JER
TKO DRUGOGA
LJUBI, ISPUNIO JE
ZAKON."1

ma (poslušnost, poštovanje, plaćanje
poreza itd.), ističući da izvršavanje tih

dužnosti treba biti potaknuto ljubavlju. Riječ je o dužnostima koje je lako
razumjeti jer bismo u slučaju njihova
neizvršavanja bili podvrgnuti kaznama
predviđenima zakonom.
Polazeći od toga, on prelazi na
dužnost koju je nešto teže razumjeti,
a imamo je prema svakomu našem
bližnjemu, u skladu s preporukom što
nam ju je Isus ostavio. To je uzajamna
ljubav u svoj raznolikosti njezinih

Božjih zapovijedi, ako želimo dobro
izvršavati Njegovu volju. Potrebno je
uvijek imati pred sobom cilj što nam
ga Bog preko zapovijedi predlaže.
Primjerice, da bismo dobro živjeli sedmu zapovijed, ne možemo se ograničiti
na to da ne krademo, nego se trebamo
ozbiljno zalagati za uklanjanje društvenih nepravdi. Samo tako ćemo pokazati
da ljubimo naše bližnje.
"NIKOMU NIŠTA NE DUGUJTE, OSIM DA
JEDNI DRUGE LJUBITE. JER TKO DRUGOGA LJUBI, ISPUNIO JE ZAKON."

(RIM 13,8)

izraza: velikodušnosti, brizi, povjerenju,
uzajamnom poštovanju, iskrenosti itd.

Kako živjeti Riječ života ovoga

(usp. Rim 12, 9-12).

mjeseca?
Tema ljubavi prema bližnjemu koja nam

"NIKOMU NIŠTA NE DUGUJTE, OSIM DA

se ovdje predlaže ima bezbroj nijansi.

JEDNI DRUGE LJUBITE. JER TKO DRU-

Zadržat ćemo se nadasve na jednoj, a

GOGA LJUBI, ISPUNIO JE ZAKON."

smatramo da ovaj tekst na nju upućuje
na poseban način.

U ovoj su Riječi života istaknute dvije

Ako je uzajamna ljubav dug, kako kaže

stvari.

sveti Pavao, potrebno je posjedovati

Nadasve, ljubav nam se ovdje pred-

ljubav koja ljubi prva, kako je to činio

stavlja kao dug, tj. kao nešto pred čime

Isus s nama. Ta će ljubav stoga preuze-

ne možemo biti ravnodušni, što se ne

ti inicijativu, neće čekati, neće odgađati.

može odgoditi; kao nešto što nas tjera,

Zato ovoga mjeseca nastojmo ljubiti

što nam prijeti i ne da nam mira sve

prvi svaku osobu koju sretnemo, kojoj
telefoniramo ili pišemo, ili s kojom živimo. Neka naša ljubav bude konkretna,

nije nešto nadodano, nije rezultat naše

neka zna razumjeti, preduhitriti, neka

velikodušnosti od kojega, strogo uzevši,

bude strpljiva, puna povjerenja, ustraj-

možemo biti oslobođeni ne podliježući

na i velikodušna.

pozitivnim zakonskim odredbama. Ova

Primijetit ćemo da će naš duhovni život

Riječ života zahtijeva da je žurno pro-

postići kvalitativan skok, a da ne spo-

vedemo u praksu, pod prijetnjom kazne
za izdaju našeg kršćanskog dostojanstva, jer nas je Isus pozvao da budemo
sredstva njegove ljubavi u svijetu.
4
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dok ga ne platimo.
Time se želi reći da uzajamna ljubav

minjemo radost koja će ispuniti naše
srce.
1

Objavljena u Novom svijetu br. 9/1990.

IZ ŽIVOTA

Na praonici

Otkaz

N

Novi direktor, mlad i bez iskustva, došao
je u poduzeće u kojemu sam ja radio već
25 godina. Kao glasnogovornik zabrinutih
zaposlenika morao sam ukazati na njegove propuste Upravnom odboru, čiji je

www.wateraid.org

član bila i moja supruga. Riskirao sam da
izgubim posao, ali smatrao sam da istinu
treba reći. Istodobno nisam želio slomiti

P

odnose, pa sam tražio prave riječi kako ne
bih pogoršao situaciju. Nakon gotovo dvije

Prije nekoliko dana otišla sam na

"S brdom rublja koje imaš, valjda ne

godine jednoga jutra direktor mi je rekao

javnu praonicu, blizu moje kuće, kako

misliš ozbiljno?" Ponovila sam Babi

da sam dobio otkaz. Iako me to potreslo,

bih oprala rublje. Sijalo je predivno

poziv i počela prati njegove plahte.

odgovorio sam da ću učiniti sav svoj dio do

sunce i mnogo žena pralo je odjeću.

Bilo mu je veoma drago, dao mi je

posljednjeg radnog dana. Nešto prije roka

Veselo smo čavrljale, kad je došao

svoj očinski blagoslov i prije nego

ponudio mi je da ostanem. Rekao mi je da

jedan starac. Gotovo da nije vidio.

što je otišao na silu mi je ostavio svoj

je nepromišljeno donio odluku. Međutim, u

Nosio je dvije plahte, jednu košulju i

komadić sapuna što ga je ljubomorno

međuvremenu smo supruga i ja odlučili os-

svoj turban. Želio je to oprati i zamo-

čuvao. Nijedna od žena više se nije

novati novu tvrtku, pa sam mu se zahvalio

lio je da mu napravimo malo prosto-

smijala. U tišini se dogodilo nešto

i odbio ponudu. Posljednji radni dan bio je

ra. Nijedna se nije htjela pomaknuti.

posve novo. Jedna je posudila svoju

pun iznenađenja. U poduzeću su organizi-

Obratila sam mu se riječima: "Baba

kantu drugoj, druga je dodala vrč

rali zabavu s darovima i pismom zahvale.

– tako se oslovljava starije sobe –

pun vode onoj što je bila daleko itd.

I radnici su mi izrazili zahvalnost za sve što

daj mi to što imaš i ja ću ti oprati".

Nastao je lanac suradnje.

sam učinio za njih.

Žene su se počele smijati, govoreći:

F. N. Pakistan

E. C. Švicarska

Š

Školska prijateljica moje kćeri u

joj mogla reći? Kako naći način da

jednoj je nesreći izgubila oca i sestru.

je utješim? Ohrabrila sam se i otišla

Njezinu mamu sam poznavala samo

joj u posjet više puta. Saznala sam

iz viđenja. Osjećala sam poticaj da

da joj je potreban i novac, pa sam joj

je odem posjetiti, ali sam shvatila

donijela mali iznos. Nakon nekoliko

kako nije dovoljan jedan posjet i

dana primijetila sam da je snažnija

da moram učiniti nešto više. Otišla

i da s većim pouzdanjem gleda na

sam na tržnicu, kupila razne namir-

život, zahvalna za prijateljstvo nastalo

nice i odnijela joj ih. No nisam imala

iz podijeljene boli.

hrabrosti započeti razgovor. Što sam

		

P. G. Bolivija

www.compassion.com

Podijeljena bol
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Audijencija
s papom Franjom

plan stave radikalnost evanđeoskog života", rekla je Maria Voce
koja je zahvalila Papi i za njegovo
pismo nevjerujućima, rekavši da
je to veliki čin vjere u čovjeka
neovisno o tome je li vjernik, jer

U PETAK 13. RUJNA PAPA FRANJO PRIMIO JE U PRIVATNU
AUDIJENCIJU PREDSJEDNICU I DOPREDSJEDNIKA POKRETA
FOKOLARA

papa u njemu priziva slobodu
savjesti.

Neven Novak
U video konferenciji neposredno
nakon audijencije Maria Emmaus
Voce i Giancarlo Faletti spontano
su iznijeli svoje dojmove koje
donosimo u nastavku.
Emmaus: "Za audijenciju smo
zamolili odmah nakon susreta
na blagdan Duhova, sa željom
da mu prenesemo život Pokreta.
Čim smo došli upitao nas je kako
smo. Kad smo mu rekli kako nam
je teško prenijeti mu ljubav ko©Osservatore Romano (2)

jom ga svi članovi Pokreta prate,
on je odmah rekao: 'Molite za
mene, molite za mene'. Zajamčili
smo mu molitve i u ime svih vas.
Budući da smo se upravo bili
vratili s puta po Bliskom isto-

N

eposredno po

konferencija za evangelizaciju

ku, donijeli smo mu predivne

njihovu povratku s

na tom beskonačnom teritoriju,

orhideje iz Tajlanda i kutiju datula

Bliskog istoka papa

Maria

o svjedočanstvu oprosta i pomi-

iz Jordana, uz kratko izvješće

Franjo primio je

Emmaus Voce

renja u raznim zemljama Afrike

o Pokretu fokolara i album s

Mariju Emmaus Voce i Giancarla

i Giancarlo

ranjene ratom, o oživljavanju

fotografijama."

Falettija. U srdačnom razgovoru

Faletti na

odnosa bratstva i uzajamnosti

izložili su mu različite vidove zala-

u anonimnim četvrtima raznih

Giancarlo: "Kad sam ušao, od-

zapadnih metropola, poduzi-

mah sam dobio dojam dvorane

manju inicijativa na društvenom

prepune sunca koje nas prihva-

larnom djelovanju u korist obitelji

području, kao što je ekonomija

ća. S njim smo gledali album.

i mladih u mnogim dijelovima

zajedništva itd.

Papa je tada ustao i gledao ga

Sirije, o kulturnim inicijativama

"Primjećuje se koliko Papa cijeni

s velikim zanimanjem, a mi smo

u Kini, međuvjerskom dijalogu

pripadnost pokretima. Govoreći

ga s druge strane stola listali."

s budističkim, muslimanskim i ži-

o nekim situacijama rekao je ko-

dovskim predstavnicima, o sudje-

liko je važno da postoje pokreti

Emmaus: "Bilo je lijepo otkriti

lovanja u projektu Amazonija koji

koji ih podržavaju. Papa u njima

kako on u stvari dobro pozna-

je pokrenula Brazilska biskupska

prepoznaje sposobnost da u prvi

je Pokret. Sjeća se detalja,

ganja Pokreta. Bilo je riječi
o materijalnom i duhovnom kapi-

6
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audijenciji kod
pape Franje

SPECIJALNO
mu prilike ispričati o zajedništvu
koje se ostvarilo u Amanu i on je
bio vrlo zadovoljan. Rekli smo mu
i to da su mladi dan ranije imali
koncert za mir, tjedan dana nakon
što smo svi zajedno molili za mir,
uključujući prijatelje kršćane i muslimane. To mu je bilo drago čuti."
Giancarlo: "Govorili smo i o našoj
nazočnosti na Bliskom istoku, u
toj bolnoj situaciji. Rekli smo da
želimo biti ljubav i služenje usred
beskrajnih proturječnosti tog geografskog područja. Govorili smo i
o našoj nazočnosti na drugim gedogađaja, sjeća se osoba, pozna-

da je i rezultat bio plod upravo

ografskim područjima gdje želimo
biti most u izazovima svijeta."

tih mjesta u Argentini. Govorio je

Papa Franjo:

tog Božjeg zahvata i da sada ide

o gradiću Lia i o tome koliko se

"'Bog ne govori

dalje Njegovom snagom. U tome

dobra tamo čini, s velikom lju-

vođi, govori

smo vidjeli i Papinu odlučnost.

Emmaus: "Imali smo dojam da je

On je vrlo blaga osoba, govori

Bliski istok u njemu snažno pri-

tiho, kao da riječi izvlači iz duše,

sutan, ali je, naravno, sadržan u

ali kada govori o Božjim nadah-

jednom većem zagrljaju, onome

nućima, tada je najodlučnija

sa Trga sv. Petra, u onoj molitvi

osoba i djeluje bez bojazni.

za mir ne samo za Bliski istok, to

Razgovarali smo i o našem pu-

je bila papina ljubav prema čovje-

tovanju na Bliski istok, imali smo

čanstvu."

bavlju i poštovanjem. Sjećao se
i detalja, čokoladnih bombona iz
gradića Lia koje su mu na povratku donosili prijatelji Židovi."
Giancarlo: "Dobro se sjećao i gospođe koja je jednom tjedno čistila

zajednici
okupljenoj u
njegovo ime,
gdje je on
prisutan".

njegov ured, vaša je, rekao je."
Emmaus: "Ispričao nam je što
ga je potaklo da zakaže molitvu
za mir. Rekao je kako se jedno-

Odvažno i radosno!

ga jutra probudio s osjećajem
nelagode i pitao se što mora
učiniti. Osjetio je da mu je u toj

Ima li nešto što je osobito pri srcu svetom Ocu, što je mogao
povjeriti vama ili čak Pokretu fokolara?

nelagodi Bog želio nešto reći.

"Rekla bih da mu je osobito pri srcu radikalno zalaganje u življenju evanđelja, potreba

No razumio je da treba okupiti

da budemo autentični. U razgovoru smo se više puta na to vraćali. Pitali smo ga želi li

svoje najbliskije suradnike kako

što povjeriti Pokretu, a on nam je rekao da nastavimo odvažno i radosno činiti dobro

bi mu Bog mogao govoriti. Rekao

koje činimo. Preporučio nam je da budemo radosni i rekao: 'Mnogi kažu da je osmijeh

je doslovno: 'Bog ne govori vođi,

uniforma fokolarina, eto, treba nastaviti s tom radošću jer kršćanin bez radosti ne

govori zajednici okupljenoj u

postiže ništa'. Rekla bih da je govorio o zauzetom kršćanstvu, kršćanstvu zajedništva.

njegovo ime, gdje je on prisutan'.

On vrlo snažno osjeća potrebu da budemo uvijek u zajedništvu – i radosni!"

Iz odnosa sa suradnicima došla
je ideja o postu, o bdjenju za mir,

					

(Maria Voce za Radio Vatikan)

o pismu Putinu… On je procijenio
Novi svijet
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U ŽARIŠTU

U

U službi mira
na Bliskom istoku

jordanskom glavnom
gradu Amanu 30. i 31.
kolovoza oko predsjednice i dopredsjed-

nika se okupilo 500 predstavnika
zajednica Pokreta fokolara iz

KRAJEM KOLOVOZA I POČETKOM RUJNA MARIA VOCE I
GIANCARLO FALETTI NALAZILI SU SE NA MJESTU U KOJE JE BIO

okolnih zemalja, kao i iz Alžira,
Maroka i iz Grčke. Među njima je
bilo mladih i odraslih, laika i sve-

UPRT POGLED ČITAVOGA SVIJETA

ćenika, redovnika i biskupa. Bilo je

Roberto Catalano

kršćana iz raznih crkava (katoličke,
koptsko-pravoslavne, grkokatoličke, maronitske, armenske, kaldejske, sirsko-pravoslavne, i sirsko
katoličke) kao i oveća skupina
muslimana iz Alžira, ali i iz Maroka,
Turske i Jordana. Mnogi su uložili
ogromne napore i prevalili dugi
put kako bi došli.
"Gledajući vas, kako se može
sumnjati u ujedinjeni svijet", rekla
je vidljivo ganuta Maria Voce posigurnost da jedinstvo nije utopija.
I doista, kroz dva dana udisalo se
ozračje istinskoga bratstva.

www.focolare.org (2)

tvrdivši da takva raznolikost ulijeva

Chiara Lubich bila je u posjetu
Amanu u studenom 1999. No ona

bio lagan hod, naprotiv! Tko je

kroz aktivnosti socijalne pomoći.

je još 1969. godine, ustvrdivši

proživljavao sve to ne suzdržava

Dijalog je rizik, ali njime se grade

kako na čitavom Bliskom istoku

se u kritičnosti, ali i u odluci da

odnosi uzajamnog povjerenja i s

postoje ratna žarišta, pa je mir

ide dalje. Sve do veljače 2012.

Maria Voce

uvijek u opasnosti, rekla: "Što

kada je, prigodom svog posjeta

u Amanu:

je nuncij za Jordan i Irak mons.

možemo učiniti mi koji nosimo

Tlemcenu, Maria Voce potvrdila

"Gledajući

Giorgio Lingua.

ideal jedinstva? Moramo pomoći

da u Alžiru postoji muslimanski

vas, kako se

Profesor Amer Al Hafi, zamjenik

da se ta braća ljube, to tijelo mora

Pokret fokolara.

može sumnjati

ravnatelja uglednog Royal instituta

ozdraviti. Ovdje treba biti zdravlje

Isto su tako proročke male i velike

u ujedinjeni

za međuvjerske studije u Amanu,

čovječanstva."

priče o počecima Pokreta fokolara

svijet".

potvrdio je: "Dijalog je za nas mi-

Iskustva iz raznih zemalja potvrdila

u Turskoj, Grčkoj, Cipru, Libanonu,

lost Božja. Kroz dijalog ja shvaćam

su kako su koraci Pokreta foko-

Svetoj Zemlji, Jordanu, Siriji, Iraku

koliko je velik Bog što nam dopu-

lara usmjereni prema ovom cilju:

i Egiptu. U svim tim državama

šta da uživamo u različitosti".

širenje dijaloga kao put prema

rastrganim ratovima i brojnim dru-

Na susretu s Marijom Voce i

miru. Pričalo se kako se razvio

gim poteškoćama, duh jedinstva

Giancarlom Falettijem govorilo se

dijalog s muslimanima, počevši od

je pronašao način da se razvije

o suvremenim problematikama

Alžira i Turske, kao i ekumenski

se, u svakodnevnom zalaganju

ovoga dijela svijeta koje izbliza

dijalog s pravoslavnima. Nije to

članova da liječe bolne rane kao i

dodiruju sve i o problemima koje
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vremenom se učvršćuju, primijetio

U ŽARIŠTU
rat stvara obiteljima i njihovoj
budućnosti. Došle su na vidjelo i postojeće prepreke među
zemljama regije. Razgovaralo se
i o odnosu između muslimana i
kršćana te o ulozi muslimana u
Pokretu fokolara.
Na završetku je Maria Voce pozvala sve na trenutak tišine kako
bi molili za dar mira "postavljajući
se pred Boga i predajući se u njegovu službu, ponudivši se da nas
iskoristi kao sredstva mira u svim
tim zemljama".
U dva tjedna boravka u Jordanu,
od 28. kolovoza do 10. rujna,

II. neočekivano je izašlo u javnost

Chiarin san ima dimenzije svijeta

Maria Voce i Giancarlo Faletti

ovo tako važno putovanje za

i čovječanstva. Tako će ono što vi

imali su i brojne druge susrete:

prisutnost Djela Marijina na ovom

uspijete napraviti kroz vašu uza-

s ličnostima raznih kršćanskih

području.

crkava, međuvjerski muslimansko-

Na završetku putovanja priređena

kršćanski susret, prijam kod kralja

je obiteljska večer s Jordancima

Abdulaha II. koji je predsjednicu

i Iračanima koji su pristigli u veli-

dojam da se tih

kom broju. Cijela večer protekla

dana nalazila

Ovdje smo da zajedno gradimo taj

Jordana". Ona mu je zahvalila u

je u spontanim izlaganjima koja

na pravom

Jeruzalem.

svoje ime i u ime svih članova

su pokazala svu dubinu života u

mjestu u pravo

Odgovarajući na pitanje novina-

Pokreta na gostoljubivosti njegove

brojnim patnjama, osobito u Iraku.

vrijeme. Na

ra Maria Voce je po povratku u

zemlje. Zbog politike otvorenosti

Osobito je bilo snažno iskustvo

slici s mladima

Italiju rekla kako je imala snažan

i tolerancije koju Jordan vodi, bio

pomoćnog kaldejskog biskupa

u Amanu.

dojam da se tih dana nalazila na

i moguć susret državljana raznih

Bagdada, mons. Salomonea

pravom mjestu u pravo vrijeme.

zemalja Bliskoga istoka, muslima-

Wardunija: "Velika mi je radost

"Upravo se tamo trebalo svje-

na i kršćana. Kralj je izrazio svoju

biti ovdje s vama. Vidjeli smo

dočiti kako je jedinstvo moguće

zabrinutost stanjem u regiji i nije

koliko je porastao i koliki je danas

i kako se ujedinjeni svijet već

skrivao zabrinutost za kršćanske

Pokret fokolara u Jordanu i Iraku.

ostvaruje, iako još ima puno

zajednice. "Izrazila sam radost što

Bez njega ne bih mogao učiniti

posla. Samo na tom mjestu

smo ga vidjeli na fotografijama s

što sam učinio u sjemeništu i kao

jedinstvo se moglo promatra-

Papom, na što je on rekao da je to

biskup".

ti kao stvarnost, neovisno o

bio jedan od najljepših posjeta u

Podsjećajući na san Chiare Lubich

svakoj podjeli, svakoj poteškoći,

svim ovim godinama. A govoreći

koji je ona nazvala "ludim" –

svakom partikularizmu, jer u tom

o Papi rekao je: 'Osjetili smo da

donijeti Bogu svijet u rukama,

zajedništvu prigodom našeg do-

smo braća'", rekla je Maria Voce.

Maria Voce je zaključila: "Dakle,

laska sve je postalo neizmjerno

Kralj je izrazio svoju spremnost

donijeti Bogu Irak i Jordan. Ovdje

bogatstvo darova što ga jedna

za suradnju riječima: "Vaš sam

je nastao čovjek, ovdje su nasta-

zemlja daruje drugoj, a to može

brat i dajem vam se na raspola-

le civilizacije, možemo reći da

biti bogatstvo za čitavi svijet",

ganje". Posjetom kralju Abdulahu

se ovdje rodilo čovječanstvo, a

istaknula je Maria Voce.

Fokolara nazvao "prijateljicom

Maria Voce je
imala snažan

jamnu ljubav imati posljedice na
čovječanstvo. Blizu Amana nalazi
se brdo Nebo odakle je Mojsije
vidio Obećanu Zemlju, Jeruzalem.
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U ŽARIŠTU

Svjedočanstva iz Sirije

Alep-Homs-Damask vrlo je opasna. Osobito na prvom dijelu doista se riskira život. No putovanje
po čitavoj zemlji, osim obalom, po-

RAZGOVOR S NEKOLIKO SIRIJACA KOJI
SU DOŠLI U AMAN NA SUSRET
S PREDSJEDNICOM MARIJOM VOCE
O SITUACIJI U SIRIJI

Roberto Catalano

propovjedi petkom, jer su bile pro-

stalo je lutrija. Za razdaljine koje su

žete osjećajima i mislima o ljubavi,

se prije prevaljivale u 3 sata sada

samilosti i uzajamnom poštovanju.

treba i po 36 sati. Prije deset dana

Sve je to trajalo do njegova bar-

teroristi iz Jabat el Nouszra su

barskog ubojstva u Damasku prije

se spustili iz Krak des Chevaliers

nekoliko mjeseci."

prema kršćanskom dijelu Wadi

www.focolare.org

Nazara, uklonili su vojnike s dva
A kršćani?

kontrolna punkta, ušli u prvo

Kada je počelo nasilje, među

kršćansko selo gdje je bilo slavlje i

kršćanima se počeo širiti strah.

pokosili prolaznike, osobito mlade,

S jedne strane je to plod povi-

koji su se nalazili na glavnoj cesti.

jesnog sjećanja, primjerice na

Bilo je barem 18 mrtvih. Potom su

Libanonski rat. S druge strane

se povukli. To je ulilo strah među

ne smijemo zaboraviti ulazak

obitelji od kojih su mnoge prebje-

naoružanih terorističkih skupina u

gle iz drugih krajeva Sirije."

razne sirijske gradove, otvoreno
neprijateljski nastrojenih prema

Postoji li na kojoj razini nada

kršćanima koje je dopušteno ubiti

u mirno ili političko rješenje

samo zato što se tako zovu. Ni

sukoba?

prije nije bilo sve ružičasto, ali su

"Mislim da ovih tjedana nije bilo

Kako sirijski kršćani proživljavaju

kršćani bili poštivani, a mogli su

pozitivnih signala. Naprotiv, su-

tragične događaje što pogađaju

dobiti i poneko odgovorno radno

kobi su se pojačali u raznim kra-

mjesto u javnoj upravi i u akadem-

jevima zemlje a posljedica je sve

skom svijetu, iako su poluge vlasti

veći strah civila. Prošloga tjedna

bile u rukama muslimana (alavita

u Damasku u meni su odjekivale

ili sunita). Mada ono što se doga-

riječi proroka Izaije (53,7): 'K`o

K

njihovu zemlju?Ima li u tom kontekstu smisla govoriti o dijalogu
među religijama?
"U Siriji je dijalog uvijek postojao

Stvarnost koju
ljudi u Siriji
proživljavaju,
osobito nakon

na službenoj razini. Promicale su

prijetnje

đa u Siriji nije izravan napad na

janje na klanje odvedoše ga'.

ga muslimanske ličnosti i crkve,

napada

kršćane, situacija ih postavlja pred

Nikada prije nisam tako razu-

čiji je rad uvijek bio poštivan.

od strane

dramu iseljenja kao jedini put da

mio stvarnost nevinog jaganjca

U tom se smislu ništa nije promi-

SAD-a, je

izbjegnu nasilje i zajamče buduć-

koji ne može učiniti ništa pred

jenilo. No Sirija je u ove tri godine

zaprepaštenost

nost svojoj djeci. Međuvjerski

prijetećom nepravednom smrću.

i očaj

dijalog nije samo sirijsko pitanje."

Stvarnost koju ljudi proživljavaju,

platila cijenu fundamentalizma koji

osobito nakon prijetnje napada

se očitovao ubojstvom predstavnika sunitskog umjerenog islama.

Kako se živi svakodnevica usred

od strane SAD-a, je zaprepašte-

Riječ je o osobama velike vrijed-

napada i granatiranja?

nost i očaj. S nevjericom su jedni

nosti, kao što je chekr El Boudi,

"U Alepu su se cijene opet podi-

drugima gledali u oči, kao da

predsjednik međunarodnog

gle. U dijelovima koje kontrolira

pitaju: 'Hoće li stvarno napasti?'

vijeća profesora islamskog prava.

sirijska vojska kruh je nemogu-

Napadi minobacačima i raketa-

Četrdesetogodišnje prijateljice

će dobiti jer su putovi pristupa

ma iz predgrađa na grad bili su

pričaju mi kako su od svoga dje-

silosima brašna pod kontrolom

mnogo brojniji a napad vojske

tinjstva vrlo rado slušale njegove

pobunjenika. Cesta koja povezuje

isto tako težak."
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U DUBINU

Zašto postoji
zlo u svijetu?
Pasquale Foresi

NEDUŽNA

O

BOL I
TRAGEDIJE
DIO SU

dgovor na pitanje zašto zlo i nedužna
patnja nije jednostavan jer ne uspijevamo
razumjeti kako se sve to može slagati s
objavom Boga ljubavi. Objašnjenje ovog

problema nastoji se dati još u Starom zavjetu. Adamov i
Evin grijeh, kako se to opisuje u trećem poglavlju Knjige

TAJNOVITOGA

postanka, prvi je odgovor onima koji se pitaju o izvoru
grijeha i zla. Zlo ne dolazi od Boga, nego od ljudi koji

BOŽJEG

su prekršili Njegovu zapovijed i postali krivci, uvodeći u
svijet s grijehom patnju i smrt.

PLANA

Stvorivši čovjeka slobodnoga, Bog je dopustio i mogućnost neposlušnosti. Sigurno, On je mogao spriječiti
i Istočni grijeh, ali to bi bilo u suprotnosti s njegovom
dubljom voljom – da učini ljude suradnicima na svojoj
razini.
Na tragedije čiji smo danas svjedoci, a iz kojih proizlaze
tjeskobna pitanja, u Knjizi postanka nalazimo duboki odgovor. Upravo ljubav Božja dopušta takva zla da bi ljudi
zajedno mogli naći rješenje.
Biblija nam govori da nepravde, kataklizme, bolesti,
može izliječiti slobodan čovjek. Na nama je da se postavimo na razinu Božju kako bismo pomogli našoj braći. To
je već nagoviješteno u Starom zavjetu, a potom izričito
objavljeno Isusovim dolaskom. Isus uzima na sebe sve
zlo svijeta, sve grijehe ljudi. Uzvisivši bol on nas uči da,
budući da smo braća, možemo i moramo obnoviti svijet
u pravednosti i u miru svojom slobodnom voljom, vraćajući mu ne samo prvobitnu ljepotu zemaljskoga raja,
nego i mnogo više.
Na zemlji gradimo novo nebo i novu zemlju, a tu će graboston.com

đevinu dovršiti Isus Otkupitelj u posljednji dan.
Gledajući na događanja površno, mogu nas sablazniti
tragedije svijeta, ali čitajući Bibliju, od Knjige postanka
do Knjige otkrivenja, postaje očito kako su zla i tragedije
koje nas sada pogađaju dio tajnovitoga Božjeg plana
kako bi svi bili obnovljeni i pobijedili s Kristom.
Novi svijet
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M

Obitelji
u školi

jesec srpanj je već
daleko iz nas, no
sjećanja obitelji
iz Makedonije,

Kosova, Srbije i Hrvatske, nazoč-

nih u ljetnoj školi u gradiću Faro

ali nismo poznavali jezik i na
početku smo bili malo zabrinuti.
Kasnije se sve to riješilo, jer sve
je bilo pokriveno uzajamnom
ljubavlju koja je temelj, koja dovodi do dijaloga, do razmišljanja

U GRADIĆU FARO U KRIŽEVCIMA
OD 17. DO 21. SRPNJA ODRŽANA JE
MEĐUNARODNA ŠKOLA ZA OBITELJI

još su vrlo živa. Osim bračnih parova bilo i pedesetak djece raznih
uzrasta koji su imali svoj program,
no ostavljeno je puno prostora

Đina Perkov

zajedništvu života, iskustvima i

o raznima zamkama, kako smo
ih mi nazvali, tj. poteškoćama.
Osjetili smo veliku otvorenost od
strane nazočnih obitelji. Zapazili
smo da su djeca samostalna,

igrama na otvorenom.

nisu razmažena, jer rastu upravo

Svakoga jutra gen 4 bi bacili koc-

s tom sigurnošću u sebi. Rado

ku ljubavi i tako svima dali poruku

bismo opet došli."

za taj dan.

Kako se vi suočavate s poteškoćama u obitelji?

Fignelli iz Milana, stručnjaci za

"Da, u životu nije uvijek sve

obiteljska pitanja, Lino kao psiho-

lako, treba se suočiti s patnjom.

log i psihoterapeut, a Maddalena

Zato i djeci to treba ucijepiti. Ali

kao odgojiteljica, no nadasve kao

nadasve nas dvoje prolazimo

bračni par s 41 godinu iskustva, 4

poteškoće, možda se susreće-

djece i 4 unuka. U svojim izlaganji-

mo, a katkad i sukobljavamo.

ma usredotočili su se na doprinos

Želimo ići dalje, uvijek ispočetka,

koji može dati psihologija življe-

vidjeti pozitivno i vrednovati ono

nju trojstvenih odnosa u obitelji.

pozitivno u nama kao i u svakom

Upoznali su bračne parove i s pre-

djetetu. Podijeliti, dijalog među

prekama i zamkama koje se mogu

nama je najvažniji, a to smo

ispriječiti njihovu jedinstvu.

kasnije proširili i na djecu. Važno

Maddalenu smo susreli na skupu

im je pokazati svjetlo koje dolazi

odgojitelja u Castelgandolfu i

iza svake prevladane poteškoće.

zamolili je da nam kaže svoje

U svakodnevnim poteškoćama je

dojmove iz škole: "Ostao mi je

možda lakše ići preko, ne prida-

duboki dojam da sam susrela

vati joj pozornost. No u vrijeme

obitelj, zajednicu, jednostavne

adolescencije djeci je bio vrlo

osobe koje su živjele u bitnome,
uočavale pravo značenje života i

Arhiv NS (2)

Specijalni gosti bili su supružnici

važan naš pogled ljubavi, spremnost da ih slušamo, svakoga

onoga što smo im mogli darovati,
nadasve naše iskustvo. Tjedan
dana proživljen s obiteljima u
gradiću Faro bila je prvenstveno
prigoda da mi iznova otkrijemo
koliko smo toga primili od ideala
jedinstva koji smo nastojali živjeti
u našoj obitelji, s djecom, na
poslu, s drugim obiteljima.
12 Novi svijet
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pojedinačno, da shvatimo kako je

Sasvim gore:
Maddalena
i Lino
predstavili su
se i djeci. Gore:
zajedništvu su
pridonijele i
pjesme obitelji.

Nastojali smo im dati specifično

njima važno podijeliti s nama svo-

naše, pedagoško znanje, nada-

je probleme, primjerice izdanu

sve kroz naše iskustvo. Živjeti

ljubav. Time smo s njima izgradili

zajedno s drugima bilo je obo-

odnose i sada vidimo kako naša

gaćenje nama, ali smo također

djeca posljedično žive tako i sa

uočili sve pozitivno u kulturi koju

svojom djecom. Gledajući životni

smo susreli. I s djecom smo pro-

put svakoga od njih vidimo da

živjeli lijepe trenutke opuštanja,

ponavljaju tu našu pozornost."

SUSRETI

Doživljaj za pamćenje

Mirjana Jovanović

D

obivši priliku ovog
ljeta za sudjelovanje
u Međunarodnom

prikazao kako i nju možemo

obiteljskom kampu

vidjeti. Doista, svi smo u tom

bili smo izuzetno sretni i srce

trenutku prepoznali zeca, kojeg

je odmah reklo DA. No zbog

bez Linovog pojašnjenja nismo

životnih okolnosti, situacije sa

mogli vidjeti. Tad mi je postalo

autom i muževim godišnjim, te

jasno, da koliko god mi ljudi

pomisao da idemo od kuće na

imali savršena osjetila, pone-

6 dana s petero djece, među

kad imamo različitu percepciju

kojima je beba od 9 mjeseci,

jednih te istih stvari i događaja.

činilo se neizvedivo. No Bog je i

I to često samo zbog načina na

taj put prepoznao našu iskrenu

koji komuniciramo. Shvatila sam

želju u srcu i učinio to putova-

koliko je bitno prilikom razgo-

nje mogućim. Svaki trenutak,

vora biti u međusobnoj ljubavi

od samog polaska, vremena

gdje stavljamo Boga na prvo

provedenog u Križevcima, pa do

mjesto, ljubeći i poistovjećujući

povratka doma, vidjelo se koliko

se s bratom.

je On uz nas i da nas vodi. Kad

Jedno popodne smo obilazili

smo stigli u taj mali križevački

i dječji vrtić "Zraka Sunca". To je

raj, kako ga mi doma nazivamo,

doista jedino mjesto na kojem bi

nestala je sva napetost. Među

Arhiv NS

u Mariapoliju Faro u Križevcima,

mirna srca povjerila svoju djecu

mnoštvom ljudi i djece, od kojih
smo većinu susreli po prvi put

na čuvanje. Sigurna sam da bi
i meni dobro došlo znanje koje

su za sve nas prisutne veliki dar.

u životu, osjećali smo se kao da

Također iskustva drugih bračnih

Mirjana

smo oduvijek tu.

parova, Chiarine meditacije te

Jovanović s

fascinirana organizacijom i izgle-

Svi skupa smo činili cjelinu koja

svakodnevna Euharistija, bili su

djecom: "Bili

dom vrtića, nego sam odušev-

je unatoč jezičnim barijerama i

snažan poticaj i za našu obi-

smo cjelina

ljena programom kojim djecu od

različitostima živjela zajedništvo

telj veliki dokaz da smo živeći

koja je unatoč

najmanjih nogu uče međusob-

koje je stvorilo ozračje u kojem

evanđelje, na način kako nam

noj komunikaciji i razumijevanju

se gubi pojam o vremenu i gdje

ga Chiara tumači, na pravom

jezičnim

nestaju tereti svakodnevnice.

putu koji vodi u Nebo. Iako ne

Taj osjećaj Isusove duhovne pri-

izgleda uvijek najlakši put, za-

sutnosti među nama bio je toliko

sigurno je onaj pravi. Posebno

snažan da se nije osjetio samo

me dojmilo, kada nam je Lino

zajedništvo

srcem već skoro i svim drugim

pokazao jednu sliku na kojoj

u kojem se

če – a to je međusobna ljubav i

smo morali prepoznati životi-

gubi pojam o

razumijevanje.

Maddalenino i Linovo životno

nju. Svi u dvorani, a bilo nas je

vremenu i gdje

Za našu djecu i nas, obitelj-

iskustvo i njihova profesionalna

podosta, tvrdili smo da vidimo

nestaju tereti

ski kamp u Križevcima je bio

predavanja na temu međusob-

samo patku. Bili smo djelomično

ne komunikacije temeljena na

u pravu, no Lino nam je objasnio

svakodnevnice". doživljaj koji ćemo pamtiti cijeli
život.

Chiarinom idealu jedinstva, bila

da je tu i druga životinja te nam

osjetilima.

barijerama i
različitostima
živjela

donesu doma. Ne samo da sam

emocija i raspoloženja. Oni
od malih nogu nauče ono što
mi stariji steknemo iskustvom,
učeći na svojim greškama, ili
neki jednostavno nikad ne nau-
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S

tale smo u krug – bilo nas je 7 ili 8 djevojaka
– i gledajući jedna drugu rekle smo: "Ja sam
spremna umrijeti za tebe". Druga: "Ja sam

spremna umrijeti za tebe". "Ja za tebe." "Ja za tebe."
Sve za svaku.
I započele smo taj novi način života, stil nove zapovijedi, spremne umrijeti. To je značilo spremne dati
i one male stvari što smo ih imale, spremne navečer ostati malo dulje budne uz postelju bolesnika,
spremne dati malo kruha, komad odjeće, jer smo

www.proteusinc.net

bile spremne umrijeti jedna za drugu.

Nova zapovijed

(Mladima na Svjetskom danu mladih
u Santiagu de Compostela, 17. kolovoza 1989.)

A

ko je mjera naše uzajamne ljubavi bila križ,
sve ostalo što smo jedna drugoj morale
darovati bilo je neznatno, sasvim neznatno!

Tako smo počele davati u zajedništvo ono malo dobara što smo ih imale, počele smo dijeliti boli jedna

NA ŽARKU ŽELJU CHIARE LUBICH I NJEZINIH PRVIH
SLJEDBENICA DA ODGOVORE NA BOŽJU LJUBAV,
BOG ODGOVARA OBASJAVAJUĆI BLISTAVIM
SVJETLOM POZNATU REČENICU IZ EVANĐELJA
Chiara Lubich

druge, počele smo među nama dijeliti radosti i našu
odjeću, jer pred mjerom koju smo sebi postavile
sve je to bilo malo, posve malo.
(Studentima teologije u Berlinu 7. srpnja 1960.)

U

zajamna ljubav nije bila osjećajnost. Bila je
to stalna žrtva vlastitoga "ja" da bismo živjeli

I

život brata; savršeno odricanje od samih

sus je izrekao puno riječi i one su za nas bile

sebe (Mt 16,24), nošenje tereta jedni drugih. Značilo

Božja volja. U našem se srcu rodila jedna želja:
budući da smo mogle umrijeti iz trenutka u tre-

nutak, jer uopće nismo bile zaštićene od rata, imale
smo ovu želju u srcu: da znamo, da proučimo i
ispitamo je li koja Božja volja Isusu osobito pri srcu,
jer naše je srce doista bilo puno gorljivosti prema
Bogu i željelo je posljednje trenutke proživjeti na

Stale smo

je to živjeti brata kako bismo živjele Isusa živa raspe-

u krug i

toga u bratu, kao što je učinio Isus kada je postavši

gledajući
jedna drugu
rekle: "Ja

čovjekom uzeo na sebe sve naše grijehe i naše boli.
Značilo je učiniti brata dionikom svega našega materijalnoga i duhovnoga, kako je to učinio Isus kad nam
je darovao čitavoga sebe na križu, a u euharistiji nam

najbolji način.

sam spremna

Tada smo se sjetile da je Isus prije smrti rekao: Ovo

umrijeti za

U toj potpunoj i savršenoj uzajamnoj ljubavi primijetili

je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam

tebe".

smo da živimo Isusovu oporuku Ocu (usp. Iv 17,21)

daruje dušu, tijelo i božanstvo.

ja vas ljubio! (Iv 15,12) I da je rekao da je to njego-

koja je kao evanđeoski sažetak postala naše pravilo.

va zapovijed: moja zapovijed. Tada smo iz ljubavi

To jedinstvo koje je trebalo održati savršenim na

prema Isusu, iz ljubavi prema Bogu, odlučile: bit će

početku nas je koštalo. "Sve ili ništa", govorile smo

to naša zapovijed.

jer smo doživjele da Bog širi svoju ljubav gdje po-

(Iz govora studentima teologije u Berlinu 7. srpnja 1960.)
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sićušnosti… i veličina Marije jer je najponiznija od

(1Pt 4,8). Prije svega, dakle prije učenja, prije rada,

službenica.

prije života, prije bilo čega našega što smo imale u

Biti jedno s bratom značilo je potpuno zaboraviti

srcu, prije bilo čega uzajamna i stalna ljubav.

sebe, zauvijek. Ne pronaći više nikad sebe. Značilo je

(Studentima teologije u Berlinu 7. srpnja 1960.)

izgubiti sve, čak i svoju dušu kako bismo živjeli boli i
radosti drugoga i tako pokazali Isusu našu ljubav: biti

V

raspeti s njim živim u bratu i s njim biti radosni.
Brat je bio naš samostan gdje se duša morala uvijek
sastati. Brat je bio naša pokora, naše mrtvljenje, jer
ljubiti ga značilo je potpunu smrt našega "ja".

preporod bratu.
Samo ljubav ima vrijednost. Osjećajući se

grijehom s bratom grešnikom, pogreškom s bratom
u zabludi, glađu s bratom koji je gladan, izopćeni s

(Iz zapisa "Il tratatello innocuo", 1949.)

A

idjele smo kako to "ulaženje" u brata nosi

izopćenim bratom, Život koji je bio u nama prelazio
je na njega i on nam je uzvraćao ljubav. Tako je

ko promotrimo čemu nas je Duh uvijek

brat opet vidio Svjetlo jer je osjetio ljubav i u svjetlu

poučavao, vidimo da postoji tipično naše mu-

nadu, koja je udaljavala očaj, i ljubav prema nama
i prema svima. Duh Isusov zahvaćao je još jednog

čeništvo, a to je ono koje podrazumijeva uza-

jamna ljubav, onako kako to Isus traži. (usp. Iv 15,12)

Uzajamna

člana njegova Mističnoga Tijela. (…)

Ona traži da se ljubimo međusobno sve dotle da

ljubav traži

To je značilo ponavljati Isusov Život. Nastavljati Ga.

budemo spremni umrijeti jedan za drugoga.

da se ljubimo

Kao što se On poistovjetio s nama da bi nas odveo

A to je mučeništvo, bijelo mučeništvo1 ako baš hoće-

međusobno

k Ocu, postao je tamom s nama tamom da bi nam

mo, ali pravo, jer traži život.

sve dotle

dao svjetlo, grijehom s nama grešnicima, bolom

Svakodnevno mučeništvo, štoviše iz trenutka u
trenutak.
Usprkos svoj našoj dobroj volji, možda je mi još nismo živjeli baš tako. Ali samo smo tako pravi kršćani,
samo tako dostižemo savršenstvo, upravo kao muče-

da budemo
spremni
umrijeti jedan
za drugoga

s nama ranjenima, mrtav s nama mrtvima kako bi
nam dao život i kako bi nas uskrsnuo s Njim uskrslim, tako je djelovao i naš život u dodiru sa svakim
bratom koji bi nam se približio. Postati on, kao
Isus, da bi njega (brata) učinili nama, tj. da bismo

nici, a s njim i jedinstvo s Bogom, potpunu prisutnost

mu darovali puninu radosti koju nam je dao život u

Krista u nama.

zajednici, u uzajamnoj ljubavi.

Zato se prihvatimo posla! Obnavljajmo, usavršavajmo

(Iz zapisa "Il tratatello innocuo", 1949.)

i dotjerujmo uzajamnu ljubav. Dajmo joj mjeru života.
1

Da bismo je živjeli što savršenije, pred svakim bratom

Tj. nekrvavo.

kojega sretnemo, za kojega radimo, s kojim razgovaramo na telefon, pomognimo se na ovaj način:
izgovorimo u svom srcu ove riječi: "čak i život", što
znači: spreman sam te ljubiti takvoga. Uostalom,
nitko nema veće ljubavi od onoga tko daruje život…
(usp. Iv 15,13).
(Iz telefonske emisije, 26. prosinca 1991.)

U

našem je srcu tinjala ova želja: da Isus na
svoju oporuku, i da ta oporuka bude uvijek

ostvarena, jer smo se sjetile riječi iz Svetoga pisma:
"Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima"

www.ilcalcio24.it

zemlji barem među nama vidi ostvarenu
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Otkriti Krista
u drugome
BITI DAR

F. X. Nguyen Van Thuan

L

jubiti druge ne znači da mo-

Zašto svakoga dana osnivaš sud i

raš na njih izliti dokaze svoje

prisiljavaš svoje bližnje da jedan po

naklonosti ili ih razmaziti.

jedan paradiraju pred njim? Zašto te

Zapravo, ponekad čak možeš

vidim kako uvijek sjediš na mjestu

biti prisiljen zadati im bol iz ljubavi

U RUKAMA
BOŽJIM,
DAR

suca, a nikad u kavezu optuženika?

prema istini ili za njihovo dobro.

KAKAV BI

Kao i djela ljubavi, i socijalna su djela
Ljubav prema bližnjemu je najuvjerlji-

potrebna i vrlo dobra. Zato u ovom

viji dokaz tvoje ljubavi prema Bogu.

atomskom dobu ne možemo reći

SVATKO
POŽELIO

da doista ljubimo dokle god se ne
Isus te ne uči da ljubiš na temelju

prihvatimo stvaranja novih struktura

svojih osjećaja – on te doista uči da

i (ili) unošenja promjena u one što su

ljubiš čak i neprijatelje. Ljubiti druge

spriječile oslobađanje čovječnosti,

znači iskreno željeti njihovo dobro i

promjena koje omogućuju čovječan-

učiniti sve kako bi osigurali njihovu

stvu živjeti ljudskije.

DOBITI

sreću. To zahtijeva potpuni zaborav
samoga sebe.

Bilo bi komotnije da nam je Bog
zapovjedio samo to da ga ljubimo.

Darovati novac, kupiti srećku ili dati

No dodao je da je zapovijed ljubavi

staru odjeću – te čine ljubavi vršimo

prema bližnjemu isto tako važna kao i

kako bismo izbjegli dodatno ometa-

ljubav prema Bogu, a to mnogim ljudi-

nje. Ono što je doista teško jest ljubiti.

ma predstavlja veliku komplikaciju.

Stavi svoje srce u notes gdje bilježiš
svoje donacije, u srećku i u paket

Zašto urezuješ u stijenu nedostatke

stare odjeće!

drugih, dok svoje grijehe pišeš na
pijesku?

Moraš biti dar u rukama Božjim, spreman biti darovan svima, bez razlike.

Jednom se duhovni život sastojao od

Takav bi dar svatko poželio dobiti.

posta, ustajanja u ranu zoru, ostajanja

Najveća je greška ne primijetiti da su

nja života u tišini. Danas se duhovni

druge osobe Krist. Mnogi će ljudi to

život sastoji od življenja u zajednici,

otkriti tek u posljednji dan.

okupljanja na susretima, razmjene
mišljenja, zajedničkog rada.

Moramo naučiti zahvaljivati jedni
drugima: onaj tko prima zato što je
primio ljubav i pomoć, a onaj tko daje
jer ima veliku prigodu rasti u ljubavi.
16 Novi svijet
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Misli iz zbirke Vivere le virtù. Alla luce della
Scrittura e del Concilio VaticanoII,
Città Nuova, 2012

Arhiv CN

na nogama do kasno u noć, provođe-

OBLJETNICE

T

Za slobodu oslobođeni

ri mučenička stoljeća
progona prvih kršćana
koji su patnjom ili smrću
hrabro svjedočili svoju

vjeru u Krista bila su zaključena
kada su 313. godine tetrarh Istoka

POD TIM JE GESLOM U NIŠU OBILJEŽENA OBLJETNICA DAVANJA
VJERSKE SLOBODE I PRESTANAK PROGONA KRŠĆANA

Sara Mikić

Licinije i tetrarh Zapada Konstantin
Kardinal se posebno obratio mla-

Milanski edikt, pravni akt kojim

dima koje je zamolio da opraštaju

se proglasila sloboda kršćanske

svojim bližnjima, da prihvaćaju

i svake druge vjere u tadašnjem

međusobne razlike kako bi na

Rimskom carstvu, s ciljem posti-

ovim prostorima što prije zavladao

zanja unutarnjeg političkog mira.

dugo željeni mir: Pamćenje vaših

Car Konstantin rodio se u Naisu,

otaca traži od vas da savjesno

današnjem Nišu, u Srbiji.

prihvatite svoju odgovornost

Bio je to povod da se proslava

u sadašnjosti. A ta sadašnjost

1700.-te godišnjice od potpisi-

zahtjeva da se krene od praštanja

vanja Milanskog edikta priredi u

i priznavanja pomirenja koje nas

njegovom rodnom gradu.

je ovdje sazvalo. Budite za vaš

U subotu 21. rujna Katolička cr-

narod uvjereni svjedoci pomire-

kva pripremila je središnje slavlje

nja. Gradite u svojim zemljama

s ekumenskom nazočnošću te

civilizaciju ljubavi. Osim ohrabru-

vjernicima iz Slovenije, Bosne

jućih riječi, kardinal Scola okuplje-

i Hercegovine, Makedonije,

nima je uputio svoj blagoslov te je

Kosova, Hrvatske i iz raznih

obećao da će milanska nadbisku-

mjesta Srbije gdje žive katolici.
Program je bio vrlo dinamičan,

Csaba Kovács

I. Veliki potpisali znameniti

pija financijski pomoći gradu Nišu
i njegovim vjernicima, posebno

sadržavao je kulturni dio (otvara-

onima koji su socijalno ugroženi.

nje izložbe o caru Konstantinu),
katehezu, susret mladih (koji

Službeni izaslanik pape Franje

Iako su mnogi potajno priželjki-

na proslavi 1700. obljetnice

vali da proslava bude zajednič-

su pročitali posebnu izjavu o

Na središnjem

Milanskoga edikta bio je milanski

ka i da na njoj sudjeluju papa

vjernosti Kristu i Crkvi), molitvu i

euharistijskom

nadbiskup kardinal Angelo Scola.

i patrijarh, brojni stisci ruku i

razmatranje (noćno bdjenje s 25

slavlju

Na središnjem euharistijskom

iskreni pogledi izrazili su bratsku

biskupa iz raznih zemalja), svje-

kardinal Scola

slavlju kardinal Scola istaknuo je

povezanost između predstavnika

dočanstvo (križni put po ulicama

istaknuo je

veliku važnost i vrijednost vjerske

Katoličke i Pravoslavne crkve.

Niša), središnje slavlje na stadi-

veliku važnost

slobode i rekao da sve odgovore

Ova i svaka naredna obljetnica

onu Čair, svetet mise, susrete,

i vrijednost

treba tražiti u otvorenosti. Pozvani

već je korak k većem jedinstvu

posjet arheološkom nalazištu,

vjerske

smo da budemo graditelji mira

koje je znak vremena, a osjeća-

i jedinstva i da se založimo za

ju ga u svom srcu svi kao trajni

stvaranje novog čovječanstva

Isusov zov. Također u Nišu 6. li-

nost Bogu što možemo slobodno

koje nam je žurno potrebno, po-

stopada bit će središnja proslava

živjeti i širiti vjeru, radost zbog

sebno u Europi. To je velika odgo-

koju priprema Pravoslavna crkva.

približavanja Istočne i Zapadne

vornost koju svi imamo u odnosu

I za tada je osigurana ekumen-

crkve, a osobito produbljivanje

na povijest naših naroda - graditi

ska nazočnost Katoličke i drugih

otajstva križa.

civilizaciju s ljudskim licem.

crkava.

ekumenske događaje i koncerte.
Tako je došla do izražaja zahval-

slobode
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Mir
dolazi
od ljudi
NA MEĐUNARODNOM
SKUPU U
CASTELGANDOLFU
OKUPILO SE 650
ODGOJNIH DJELATNIKA
IZ ČITAVOG SVIJETA.
RAZMJENA DOJMOVA NA
POVRATKU U HRVATSKU.
Đina Perkov

O

dgoj je povlašteni

U pismu Papi Franji 650 odgoji-

je privlačio štand već renomira-

put za postizanje

telja iz čitavoga svijeta napisali

nog dječjeg vrtića Zraka sunca

mira. Ta misao vodi-

su: "Kao kršćani i kao građani

lja provlačila se kroz

osjećamo da je naša odgovornost

Gore: sudionice
iz Hrvatske

i na njemu knjiga "Pedagogija
zajedništva i Agazzi metoda".

iskustva i stručne doprinose na-

i zadaća uspostavljati odnose

stavnika, animatora skupina i pe-

suživota u pravednosti i ljubavi,

na susretu u

osobnim svjedočenjem i odgoj-

Castelgandolfu.

Lisa Gasparini zainteresirani-

djece iz različitih kulturnih sredina,

nim djelovanjem, usmjerenima na

Na stranici

ma davale informacije i pričale

koji se svakodnevno suočavaju s

izgradnju i širenje kulture susreta i

desno: među

iskustva o svom radu i metodama

odgojnim temama, a nazočili su

dijaloga kao jedinog puta do mira."

brojnim

koje vrtić primjenjuje. Bila je to

skupu pod naslovom Learning

Hodnici i park Centra Marijapoli

štandovima

prilika da se promotri mogućnost

fraternity (Učenje bratstva) od 6.

bili su puni štandova na kojima je

bio je i štand

posjeta Križevcima u vidu otvara-

do 8. rujna u Castelgandolfu.

slikovito dočarano kako načelo

dječjeg vrtića

nja sličnih vrtića u drugim zemlja-

Ovom radionicom na svjetskoj

bratstva prožima najrazličitija

ma poput Litve ili daleke Kenije, ili

razini željelo se ponuditi nove

odgojna iskustva na svim geo-

Zraka sunca

odgojne pravce u društvu koje

grafskim širinama, od prevencije

se mijenja. Tri vrlo bogata dana

nasilja na stadionima, do školskih

odvijala su se u izuzetno drama-

projekata u najsiromašnijim pred-

tičnom trenutku, dok je vladala

građima svijeta kao što su Santo

"Pedagogija

Domingo, Nairobi u Keniji i Recife

zajedništva i

razvijen suradnjom međunarodne

eskalacije rata u Siriji, kada se u

u Brazilu. Bio je to svojevrsni sa-

Agazzi metoda"

glazbene skupine Gen Rosso s nje-

svijetu uzdizalo sve više glasova

jam odgoja i odgojnog djelovanja.

mačkom udrugom Starckmacher,

sa zahtjevom da ne prevlada

Hrvatsku su na skupu predstavljali

Caritasom Kölna i njemačkim

logika nasilja i rata, već mira i

učitelji i pedagoški djelatnici iz

Ministarstvom rada i socijalne skr-

bratstva.

Križevaca i Zagreba. Pozornost

bi. Projektu su se pridružile škole,

dagoških stručnjaka, ali i mladih i

neizvjesnost zbog mogućnosti

18 Novi svijet
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na kojemu
se mogla
nabaviti knjiga

Odgojiteljice Sanja Katanec i
Vesna Žuti te pedagoginja Anna

pak dogovori suradnja s vrtićima
u Njemačkoj, Italiji ili Argentini.
Među projektima predstavljenima
u dvorani vrijedno je spomenuti i
onaj pod imenom "Jaki bez nasilja",

ODGOJ
socijalne ustanove za ugroženu

živimo. To je zalaganje izraženo

djecu i mlade, za imigrante, zatvori

u čitanju i potpisivanju "proglasa",

i sirotišta, obuhvativši do sada više

odgojnog saveza u 10 točaka,

od 25 000 mladih.

uručenog papi Franji. Odgajati

Predstavila se i škola u Dalwalu,

životom, učiti zajedno da bismo

u pokrajini Punjab, u Pakistanu.

mogli zajedno poučavati, stvarati

Nakon raznih događanja, škola

mrežu odnosa, pomagati u ostvari-

danas broji 209 učenika, od kojih

vanju vlastitog puta, prihvaćati

su samo 4 kršćanina. Odgojno

ograničenja i pretvarati ih u prilike

zalaganje sastoji se u formiraju sa-

za rast i dijalog, započinjući uvijek

vjesti otvorenih općim vrednotama

iznova, neke su od točaka – saže-

kao što su poštivanje vjerskih slo-

tak prihvaćenih izazova.

boda, praštanje i dijeljenje, rekla
je ravnateljica Valentina Gomes.
Među sudionicima je bila i jedna
skupina iz Egipta. Umjetnik

BRATSTVO U VRTIĆU
ZRAKA SUNCA

onicu oslikavanja zidova. On je

Učenje bratstva nastavit će se

član zaklade "Koz Kazah" (Duga) i

bez daljnjega i u dječjem vrtiću

kaže da je ovaj oblik umjetničkog

Zraka sunca. Povratak kombijem

izražavanja koristio i 7. veljače, za

iz Castelgandolfa bio je prilika za

vrijeme prosvjeda na Trgu Tahrir u

razgovor i razmjenu dojmova.

Kairu. "Otišao sam na trg i počeo

Anna Lisa Gasparini, pedagogi-

crtati, prikazujući velike težnje egi-

nja: "Na ovom skupu osjetila sam

patskog naroda. Tako je društvena

se dijelom velikog svjetskog tima

pravednost dobila oblik vage a

koji već stvara bratstvo. Sviđalo

sloboda ptice. Ne prestajemo se

mi se povezivanje teorije i prakse,

nadati demokratskoj budućnosti

tj. misli, života i istraživanja, sve

naše zemlje gdje će biti svi isti",

to da bismo doživjeli i svjedočili

rekao je Naguib.

nove pedagoške putove koji vode

Ovaj skup organizirale su 4

k miru."

odgojne agencije Pokreta foko-

Kako u vašem vrtiću poučavate

lara: nevladina organizacija New

djecu bratstvu?

Humanity, koja uživa poseban

U našem je vrtiću odgoj za mir

savjetodavni status pri ECOSOC-u

dio programa, u tri momenta. Mir

u OUN-u, udruga Odgoj i jedin-

ponajprije nastojimo živjeti u sebi

stvo, nevladina organizacija AMU

– učitelji, djeca, roditelji, kuharica,

i pokret Djeca za jedinstvo, uz

domar, svi. Potom živimo mir s

pomoć ostalih, od obitelji do dje-

drugima, a to znači i sa svakom

ce. Učenje bratstva ne završava",

osobom koja uđe u vrtić. I konač-

nego se nastavlja u odgojno-obra-

no, mir s prirodom. Počinjemo

zovnoj praksi na svim geografskim

od samih sebe, također kroz rad

širinama, da bi se odgojile osobe

na djetetovu samopoštovanju,

sposobne za odnose s drugima

pomažemo djetetu da upozna

u sve složenijem dobu u kojem

samoga sebe kroz poznavanje

Arhiv NS (4)

Elhamy Naguib održao je radi-
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ODGOJ
prihvatiti svaku osobu s njezinim
osobinama, vrlinama. Važan mi
je bio posjet Chiarinoj kući. Tamo
sam vidjela lik Djevice koja ima
raširene ruke, ali je prazna u sebi.
Objasnili su nam da je umjetnik
izradio kip Marije koja je prazna
kako bi mogla prihvatiti k sebi

Sudionici
su se mogli
opredijeliti

svaku osobu koja uđe u tu kuću,
bez predrasuda. Plod te ljubavi
koju imamo jedni prema drugima
je istinsko bratstvo i sposobnost

za jednu od

da vodimo dijalog. Važno je ne

33 radionice,

osuditi druge.

drugih. Budući da veliki pomažu

nego je odmah bila spremna

od kojih su

Na našem radnom mjestu imamo

malima, svakoga se dana stvara

konkretno krenuti i napraviti taj čin

neke bile

barem jedno problematično dijete

odnos, interaktivna dinamika koja

mira. To je jedinstveno iskustvo, ali

vrlo zabavne

u svakoj skupini. Ne smijemo osu-

djetetu pomaže graditi mir i među

budućnost su upravo djeca."

i dinamične

diti i kritizirati dijete, nego njegovo

raznim generacijama, jer dijete od

Odgojiteljica Sanja Katanec: "Ne
mogu za svu djecu svaki dan sve

kao što je bila

ponašanje.

6 godina je posve drugačije od
djeteta od 2,5 godine. Zatim među

maksimalno napraviti jer je to

učiteljicama, i to je trenutak da

nemoguće. No mogu se truditi da

se gradi mir. Nastojimo svakoga

svaki dan za neko dijete u skupini

dana započinjati iznova, jer ako se

nešto dobro napravim, da ga

radimo u vrtiću imamo povlasticu

dogodi koji mali sukob u svakod-

pokušam razumjeti u možda tada

da možemo nešto napraviti dok

nevnom radu, prije verificiranja ili

neprihvatljivoj situaciji ili postupku.

su djeca još mala i da možemo

izrade programa, trebamo među

To dijete će osjetiti moju ljubav

roditeljima dati maksimalno, da ih

nama izgraditi mir.

prema njemu, ono će tu ljubav

što bolje odgajaju."

Veliku važnost ima kocka ljuba-

širiti prema svojim prijateljima i

vi. Izgrađujemo se kroz umijeće

roditeljima, a ja na taj način mogu

ljubavi i pomažemo drugome da

doprinijeti širenju bratstva i mira

se izgrađuje. Tu su nam djeca

prema široj zajednici.

primjer. Oni vrlo često to čine prvi.

I do sada sam tako radila, ali

Marina Žuti, učiteljica u osnov-

Primjerice, jednom skupina zadu-

sada sve gledam drugim očima.

noj školi u Križevcima: "Ovo je

žena taj tjedan, nije zalila biljke i

Propitkujem se jesam li na dobrom

bilo moje stručno usavršavanje.

cvijeće. Pitala sam ih kako to da

putu u radu, kao i privatno, s obi-

Dodatni motiv za dolazak je su-

se već tjedan dana nisu sjetili zaliti

telji, djecom i bližnjima. Mislim da

radnja moje škole i našega grada

cvijeće. Jedna djevojčica iz druge

jesam, ali uvijek možemo napre-

s udrugom "Dijete zove dijete" iz

skupine zelenih je rekla: 'Anna Lisa,

dovati i zalagati se za bolje i više."

Brescie i s dječjim vrtićem Zraka

napravit ćemo čin ljubavi, mi smo

Odgojiteljica Vesna Žuti: "Važna

sunca.

iz skupine zelenih, idemo zaliti cvi-

mi je tema dijaloga. Pokušavam

Brojka od 650 ljudi sa svih kon-

jeće umjesto žutih'. Za mene je to

ga primjenjivati u obitelji, na rad-

tinenata koji svojim djelovanjem

bilo jako snažno. Djevojčica se nije

nom mjestu i u društvenoj sredini.

teže pridonijeti boljoj kvaliteti

zaustavila na pitanju kako to da ta

Isprazniti se, biti ništa, odstraniti

života u svojoj sredini, ali i nadila-

skupina nije obavila svoj zadatak,

svoje misli i ideje da bih mogla

ženju okvira svoje male sredine
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radionica plesa
ili oslikavanja
zidova

Sudjelovale smo na radionici
'Škola za roditelje'. Naučile smo da
ponašanje djeteta nije odraz njega
kao osobe, nego obitelji. Mi koji

SNAGA HUMANOSTI

ODGOJ
kako bi pomogli gdje je to zaista

i mi dolazimo u napast osuđivati

potrebno, govori sama za sebe.

naše klijente, nalaziti razloge za-

Na susretu

Anna Lisa: "Otrčali smo tamo
kako bismo odgovorili na njegov

Prekrasni projekti sa svih strana

što se tako ponašaju i smatrati da

su skladno

vapaj: 'Nikad više rata'! Najsnažniji

svijeta svjedoče o snazi humano-

se to neće promijeniti.

povezivani

moment bila mi je ona tišina pred

sti. Često smo zatvoreni u svojim

U Hrvatskoj definitivno treba poja-

misao, život i

živim Isusom u euharistiji. Isus je

okvirima te ne vidimo i ne čujemo

čati rad s roditeljima, s obiteljima,

bio prisutan u papi i u euharistiji.

dovoljno druge oko sebe. Malo

osobito u suradnji sa školama,

istraživanje,

više naše osjetljivosti i želje da se

gdje roditelje imamo na okupu.

darujemo može promijeniti živote

Kroz naša iskustva vidimo da ih je

ljudi oko nas, ali će sigurno pomo-

teško motivirati na rad. Ali treba

ći i nama u našem osobnom rastu.

početi od nekolicine, krenuti s

Zanimljiva je bila i radionica o

dobrom praksom."

čiji su plod
novi pedagoški
putovi koji
vode k miru

Osjetila sam kako On preko nas
privlači k sebi sav svijet i u meni
se rodila sigurnost da će mir
nastupiti, zbog te snažne molitve
Pape s cijelim svijetom."

pozitivnom autoritetu, u kojoj sam
sudjelovala s kolegama učiteljima
iz Italije, Malte, Francuske i Afrike.

S PAPOM ZA MIR

je razlika u tome što sam mogla

Nekoliko sudionika skupa u su-

razmijeniti iskustva s kolegama iz

botu se pridružilo Papi na Trgu sv.

drugih zemalja. Međusobno smo

Petra, u molitvi za mir.

bolje upoznali razlike i sličnosti

Jelena: "Papina riječ svima nama

u našim školama, razgovarali o

je bila jako radikalna. Bio je ozbi-

zajedničkim problemima i pokušali

ljan i odlučan. Pozivao je svim sr-

doći do učinkovitih rješenja.

cem ljude cijeloga svijeta da brinu

Skup je bio dokaz da su među-

jedni o drugima. Često je koristio

sobno pomaganje i zajedništvo

riječ 'bratstvo' – gledati na drugu

pravi put i da snaga ljudskosti

osobu kao na brata. Pozivao nas

može pobijedit sve.

je da se zapitamo 'jesam li ja

Jelena Mališa, socijalna peda-

čuvar brata svoga', kao Kajin. To

goginja iz Zagreba: "Najviše su

je doista težak zadatak, ali samo

mi ostala iskustva koja su bila

razmišljati o njemu i biti svjestan

praktični primjeri načela bratstva.

toga već je korak naprijed. Kao

Sudjelovala sam u radionici "Škola

što smo i na radionici razgovarali

za roditelje" koju je vodio bračni

– postati svjestan situacije već je

par koji radi s disfunkcionalnim

korak prema promjeni."

obiteljima. Rade na promjeni njiho-

Vesna: "Nakon susreta s Papom

vih odnosa na način da ne gledaju

pitam se koliko se zalažem za

jedan na drugoga na linearan već

mir. Jedna kap ne čini more, ali

cirkularan način i uče ih izdizati

ako svatko od nas zasadi jedno

iz njihove situacije koja je često

stablo, to će biti mala šumica; ako

problematična, da gledaju na nju

zajedno nešto pokušamo napra-

s visine, s drugačije perspektive.

viti, možemo nekome skrenuti

Također ih vraćaju činjenici da mo-

pozornost da vidi da se može dru-

žemo mijenjati samo sebe a ne i

gačije. Veliki je zadatak na nama

druge. To je ono čega se i u našoj

koji radimo u vrtiću, u osnovnim i

struci često trebamo sjetiti. Često

srednjim školama."

flickr.com/ Learning Fraternity (3)

O toj se temi i kod nas govori, ali
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DJECA
I MEDIJI

RAZGOVORI
MLADI

Moliti za milost
"Postavila bih pitanje koje se malo razlikuje od onih
koja se obično postavljaju. Željela bih saznati kako
mogu izmoliti milost ozdravljenja za svoju prijateljicu koja se već godinama bori s rakom. Možda bih to
kao kršćanka trebala znati, ali, nažalost, ne znam.
Znam samo da mnogi mole po zagovoru Chiare
Luce Badeano."

N

i jedno pitanje nije čudno. Ako je proletjelo našim mislima, znači da je važno. Tvoje je pitanje

savvyauntie.com

				R. V.

vrlo vrijedno. Izražava dubok odnos ljubavi koja

te povezuje s prijateljicom koja trpi, a njezina te patnja
potiče da se upitaš što možeš učiniti za nju. Kada nekoga iskreno volimo, želimo mu samo dobro i htjeli bismo
odmah učiniti nešto kako bismo ga oslobodili teškog

Između dva svijeta

tereta. Međutim, često se pred patnjama, teškim bolestima i trpljenjem koje one nose osjećamo u najmanju

»Kakva je razlika između stvarnoga i virtualnog svijeta?«

ruku nemoćnima, pa je želja da ih podijelimo ili da oso-

				

bu podržimo najmanje što možemo učiniti. Zato mislim
da je milost koju ste već primile upravo želja da zajedno
živite ovaj bolan i neizvjestan trenutak, pomažući jedna
drugoj da vjerujete u ljubav Božju. Moraš nastaviti jačati
tu želju. Bog je otac i tvojoj prijateljici želi iskreno dobro.

Matea

N

apokon su stručnjaci za komunikaciju izradili sadržajno novu definiciju o značenju stvarnoga i virtualnog
svijeta koja nam pomaže da bolje shvatimo događaje

na internetu. U početku je izraz "stvaran svijet" značio stvaran

Upravo zato što je otac i želi da se volimo bit će osobito

život, a izraz "virtualan svijet" obuhvaćao je sadržaje nedo-

sretan zbog tvoje molitve kojom izražavaš povjerenje

dirljiva svijeta interneta. Ali točnije je mišljenje da suprotnost

u njegovu ljubav. Još će mu biti draže ako se ujediniš

virtualnom nije stvaran, već sadašnji. Na latinskom virtus (od

s drugim prijateljima i prijateljicama, pa molite zajed-

toga virtualan) znači snaga-moć, ukazuje na mogućnost neče-

no. Za milosti molimo Boga! Ako se odlučiš to učiniti

ga dinamičnog i promjenjivog, na nešto što se može ostvariti,

po zagovoru nekoga tko je već stigao na nebo, poput

ali još uvijek nije ostvareno – pri čemu se ništa ne oduzima

Chiare Luce, nije toliko važno da se držiš nekih zadanih

njegovoj stvarnosti. Sve to vrijedi i za društvene mreže, i za

uzoraka, već iskreno moli! Ali ako želiš, molitvu za po-

tekstove na chatu, za web-stranice. Ne može se reći da nisu

moć po zagovoru Chiare Luce, možeš se obratiti našem

stvarne, moramo priznati da su razumljive, prenose naše go-

uredništvu. Pomoć koju ona može odmah pružiti tvojoj

vore, nude nam obavijesti. Ali upravo je proširenost mobitela

prijateljici jest ta da je svojim primjerom nauči kako s

snažno utjecala na to da se odnos stvarnoga i virtualnog

povjerenjem prihvaćati neizvjesnosti, trpljenje i bolest

ponovno odredi. Zahvaljujući njegovoj prenosivosti i moguć-

kao što je ona to činila.

nostima povezivanja koje nudi, mobitel se više ne doživljava

F. Châtel
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kao sredstvo već kao proteza vlastita tijela zahvaljujući kojoj

RAZGOVORI
PSIHOLOG

Riječ oblikuje mozak
"U svojoj posljednjoj knjizi Postani

da novorođena djeca, u intelektualnom

ono što jesi pišete da riječi ne samo

smislu riječi, nisu mogla ostvariti dublji

što blagotvorno utječu na mozak

odnos sa svojim dojiljama, dakako niti

već u novorođenčadi pomažu i

onaj emotivni – jer upravo se riječima

njegovu oblikovanju. Možete li mi to

doživljava važnost drugoga u svim ljud-

objasniti?"

skim odnosima koje držimo psihološki
Franko

zdravima.
Vrlo se malo pozitivnoga u životu doga-

I

stina je, riječi su vrlo važne za našu

đa u osamljenosti. Kada ste se posljednji

duhovnu ravnotežu, ne samo u

put do suza nasmijali? Kada ste osjetili

procesu liječenja na području psihote-

neopisivu radost? Kada ste posljednji put

rapije već i tijekom promjena u procesu

otkrili nešto važno, neki istinski, dubok

evolucije psihe. Prema tome, neurobio-

smisao? Kada ste se osjetili beskrajno

možemo zvati ili biti pozvani, slati

loška istraživanja o odnosu majka-dijete

ponosnima zbog nekog postignuća?

i dobivati SMS poruke, nadzirati

potvrđuju da su riječi nužne za normalan

Iako su mi nepoznate pojedinosti

obveze, fotografirati ili pristupati

razvitak ljudskoga mozga.

iznimnih trenutaka u vašem životu, sa

internetu. Važna je činjenica da

Ali, bez obzira na tvrdnje suvremenih

sigurnošću bih mogao reći da su se svi

gotovo nestaje granica između

neuroznanosti, evo primjera iz jedne

dogodili u društvu drugih ljudi jer ljudi su

stvarnoga i virtualnog, "svijeta

srednjovjekovne kronike koji govori

najbolji lijek za suzbijanje negativnih tre-

mreže" i "svijeta života". Naš

tomu u prilog. Kroničar Frederika II.,

nutaka u životu i najpouzdanija pratnja

život na ekranu nije nepoznani-

fra Salimbene iz Parme koji je radio na

svakog pozitivnog trenutka.

ca stvarnom životu, nalazimo se

dvoru u Palermu na Siciliji u XII. stolje-

pred stvarnom virtualnošću ili, još

ću, pripovijeda o jednom pokusu koji je

bolje, proširenom stvarnošću koja,

proveden na osobnu zapovijed vladara

zahvaljujući novim tehnološkim

koji je mislio da će tako pronaći odgovor

mogućnostima, nadilazi granicu

na pitanje koji je izvorni čovjekov jezik.

prostora i vremena koji su ih tradi-

Stoga je određen broj novorođenčadi

cionalno obilježavali. Naša djeca

povjerio dojiljama koje su prethodno do-

prirodno i potpuno žive u toj novoj

bile stroge naputke. Morale su preuzeti

dimenziji, ona im u potpunosti

potpunu skrb o djetetu, a pri tom niti s

pripada, a na nama odraslima je

djetetom izravno niti u njegovoj nazoč-

zadaća da se sve više zanimamo,

nosti nisu smjele izgovoriti nijednu riječ.

da ne budemo puki ispitivači već

Frederik II. nadao se da će otkriti kojim

uvijek spremni razgovarati o upo-

će jezikom djeca spontano progovoriti –

rabi, opasnostima i odgovornosti-

grčkim, latinskim ili hebrejskim. Nažalost,

ma koje ova sredstva nose.

pokus nije uspio. Riječima fra Salimbena:

M. R. Pagliari

pomriješe". Jednostavno je zaključiti

P. Ionata

Bill Frymire

"Trud mu bijaše uzaludan jer sva djeca
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OBITELJ

Peta tajna –

Jednostavno su naišli na jednu
od brojnih suša života u dvoje,

RAZGOVOR

što često proizlaze iz nedostatka
dijaloga. A kad su postali svjesni
opasnosti, pokušali su ponovno
uspostaviti komunikaciju, no ogor-

BROJNE SUŠE ŽIVOTA U DVOJE NAJČEŠĆE SU POSLJEDICA

čenost ih je dovela do neprilika.

NEDOSTATKA DIJALOGA

Važno je ne dramatizirati i… početi

Anna i Alberto Friso

iznova. To vječno započinjanje
iznova mora biti misao vodilja
naše svakodnevice. U ljubavi je
potrebno biti poput bambusove
trske, koja se može savinuti sve
do poda a da se ne slomi.
Robertova priča završava isprikama koje su uzajamno smogli snage uputiti, jer su primijetili koliko
su važni jedno drugome i kako
se nizašto na svijetu ne smiju niti
žele predati.
No koji puta izgleda da svi pokušaji za dijalogom završavaju loše.
Gorčina ostaje prikrivena i krene
se s optužbama: "Ti si mi napravio

studio5.ksl.com

ovo, ti ne razumiješ ono! Ne mogu
više podnositi taj tvoj način postupanja! Dosta mi je više takvoga
života!" Spirala negativnosti postaje vrtlog. Više se ne razumije-

G

mo. Odjednom smo postali dvoje

"Godinu dana nakon vjenčanja

podigli, optuživali smo jedno dru-

među nama je nastupilo vrijeme

goga. Nastavimo li tako možemo

U ljubavi je

tame", pripovijeda Robert i nastav-

srušiti sve ono što smo izgradili,

lja: "Možda i nije bilo nečega što

primijetili smo. U jednom trenutku

potrebno

ne bi bilo u redu, iako je pokoja

moje srce kao da se sledilo. Nije

mana u međuvremenu došla do

se više htjelo ograničiti na razum,

izražaja i nismo ju uspjeli prihva-

shvaćanje, rješavanje, nego je

titi. Pa ipak smo izgubili odušev-

jednostavno željelo opet govoriti

može savinuti

ljenje i želju da budemo zajedno.

srcu Gracije. Zašto to više nije bilo

sve do poda a

je ispunilo radošću i naše obitelji.

Svatko od nas dvoje bio je zauzet

moguće? Gracija mi je izgledala

da se ne slomi

Najljepši dar koji smo mogli pri-

svojim obvezama: poslom, biološ-

tako izmijenjena… Možda sam

miti… ali nam je poremetio ritam.

kom obitelji, prijateljima, a odnos

propustio nešto što sam trebao

Sve manje smo vremena imali za

među nama je slabio. Jedne smo

znati?"

nas, a ono malo što nam je ostalo

večeri našli načina da to jedno

Ne, ništa od onoga čega se

često je bilo ispunjeno umorom i

drugome kažemo, ali tonovi su se

Robert bojao nije se dogodilo.

zabrinutošću."

24 Novi svijet

10/2013

stranaca. Kako je to moguće?

biti poput
bambusove
trske, koja se

Tomas je tri godine u braku: "Prva
godina braka protekla je u predivnom otkrivanju jedno drugoga.
Potom smo saznali da nam dolazi
Katarina, pa je nastupilo nestrpljivo i brižno iščekivanje. Rođenje

OBITELJ
činiti povremeno, upravo radi svo-

se razočaranom i umornom, ne

je izravne koristi. Napominjemo

samo zbog nestašnosti djevojčice

odmah da se kod bilo koje geste

koja nas je neko vrijeme noću

vođene ljubavlju nikada ne doga-

stalno budila, niti zbog Tomasova

đa da jedna strana samo daje a

posla koji je visio o koncu, nego

suprotna samo prima. I molba za

nadasve zbog njegova ponašanja.

razgovor je čin ljubavi, a ljubav

Činilo mi se da mu je draže opu-

neizbježno vodi k uzajamnosti.

stiti se pred televizorom umjesto

Nijedan čovjek nije otok, go-

da razgovaramo. Osjećala sam se

vorio je Thomas Merton. A mi

neshvaćenom i nisam nalazila na-

dodajemo da nijedna obitelj nije

čina da me se razumije. Tomas mi

otok. Biti obitelj znači također

je postao drugačiji nego kad sam

imati potrebu ispreplesti naš

se za njega udala. Često se srdio,

život s drugim obiteljima priznate

držao je svoje papire u neredu i

postojanosti i čvrstine, kako bi još

posvuda ostavljao cedulje i cedu-

više zasjalo ono predivno blago

ljice. Jao onome tko bi ih dirnuo!
Jedne večeri došlo je do još jed-

www.freeduds.com

Tereza nastavlja: "Osjećala sam

koje je naša ljubav, osobito onda
kada ne vidimo njezinu blistavost.
"Sve je išlo tako dobro, osjećali

nog nesporazuma, ali više nismo
imali snage niti da se svađamo,

se nadviju sjene, poznavajući

smo se sretnima, a sada nas sve

možda zbog previše boli ili straha

naše slabe strane i naše moguć-

razdražuje i više se ne uspije-

da ćemo dodatno povrijediti

Biti obitelj

nosti, više puta je dovoljno željeti

vamo razumjeti." "Ubijam se od

jedno drugo. Oboje smo proveli

znači također

započeti iznova i jedinstvo opet

posla kako bih obitelji osigurao

besanu noć. No u međuvremenu

imati potrebu

zablista. No ima etapa u životu u

određeno blagostanje, ali moja

dvoje kada se ne ide ni naprijed

žena pokazuje da ne cijeni taj moj

ni natrag. Tada je vrijeme da se

napor i često je nervozna." "Vidim

provede u praksu peta tajna, tj.

kako mi je muž malo rastresen,

da se kroz razgovor obogatimo

često je pred računalom i više toli-

iskustvom drugih, zrelijih u prak-

ko ne razgovaramo." "Naš dječak

je sazrela jedna misao: zašto ne
razgovaramo s nekim tko je malo
zreliji od nas, primjerice s bračnim parom koji nas je pratio na

ispreplesti naš
život s drugim
obiteljima

zaručničkom tečaju? Otvorili smo

priznate

se pred njima kao pred starim

postojanosti i

ticiranju umijeća ljubavi, uvjereni

je jako nemiran. Je li to zato što

prijateljima. Nakon što su nas

čvrstine, kako

da obitelj ne može napredovati

smo nas dvoje toliko umorni da

saslušali, rekli su nam nešto što

bi još više

sama nego su joj potrebne druge

više primjećujemo teret, ili mora-

nam je pomoglo svesti na pravu

zasjalo ono

obitelji.

mo razgovarati s nekim specija-

mjeru naše probleme. Rastali smo

predivno blago

Prve četiri tajne primjenjuju se pr-

listom?" "U intimnosti mi je teško

se s odlukom da ćemo obnoviti

koje je naša

venstveno unutar života bračnoga

prepustiti se a moj muž misli da

sve, počevši svatko do sebe. I da

ljubav, osobito

para. No ova peta tajna po svojoj

ga dovoljno ne volim. Ali ja sam

ćemo se još vidjeti."

onda kada ne

naravi daje da izađemo iz nas kao

takva i ne mogu se promijeniti."

para da bismo se umrežili s dru-

"Moja žena je toliko ljubomorna

gim osobama. Međutim, ovaj peti

da posvuda vidi crveno. Kako se

korak nije način kako se obitelj

ponašati?" Sumnje i strahovanja

vidimo njezinu

POTEŠKOĆE

blistavost.

može i mora otvoriti svijetu. Njime

ove ili drugih vrsta nije teško su-

Bez sumnje, nitko nas ne poznaje

se predlaže vrsta otvaranja koja je

sresti u životu bračnoga para. Što

bolje od nas samih. Tako i svaki

u funkciji bračnoga para: uspore-

učiniti? S kime razgovarati?

bračni par poznaje sam sebe

đivanje s drugima, koji su doživjeli

bolje nego ijedan drugi. A kada

iskustvo puta jedinstva. To treba

		

(Nastavlja se)
Novi svijet

10/2013

25

ISTAKNUTO

Moja je osveta oprost
Uz Tvoju milost i ako me Ti učiniš

puštaše, i nije otvorio usta svojih.

dostojnim, ne bojim se mučeniš-

K'o janje na klanje odvedoše ga;

tva, već ga žudim." Kao svećenik

k'o ovca, nijema pred onima što

bio je pozvan biti Dobar Pastir i

je strižu, nije otvorio usta svojih."

Dobar Samaritanac, koji s lijekom

(Iz 53,7-8) Ako ga ljudi ponizu-

ljubavi tješi, liječi, podiže i povija

ju, Gospodin ga uzvisuje: "Gle,

rane što krvare. Često je ponav-

Proglašenje blaženim mla-

uspjet će sluga moj, podignut

ljao: "mržnja uzrokuje krvarenje,

dog svećenika don Miroslava

će se uzvisit' i proslaviti! Kao

a ljubav zacjeljuje rane."

Bulešića, žrtve komunističkog

što se mnogi užasnuše vidjevši

U svojoj duhovnoj oporuci od

www.dnevno.hr

(Iz 50,6). "Zlostavljahu ga, a on

režima, povijesni je događaj

Mladi svećenik

ga – tako mu je lice bilo neljud-

23. travnja 1945. godine, pro-

za hrvatsku Crkvu. Donosimo

don Miroslav

ski iznakaženo (....) – tako će on

stodušno govori kako je uvijek

nekoliko ulomaka iz homilije

Bulešić, novi

mnoge zadiviti narode." (Iz 52,14).

činio samo dobro za svoj narod:

kardinala Angela Amata na misi

hrvatski

Kao Isus pred svojim mučitelji-

"Siromaha nisam pustio praznoga

beatifikacije 28. rujna 2013. u

blaženik,

ma, tako je i don Miroslav uspio

doma. One koji su bili u zatvo-

ubijen je 24.

šaptati samo riječi oprosta: "Oče,

ru sam zagovarao i izvukao uz

kolovoza 1947.

oprosti im jer ne znaju što čine."

pomoć Presvijetlog Biskupa iz

(Lk 23,34)

zatvora. Tako da mogu kazati da

(…) Na pitanje, je li don Miroslav

sam preko stotinu ljudi spasio.

bio pripravan na mučeništvo,

Podučavao sam djecu u kršćan-

odgovaramo da se svetost ne

skom nauku jer je bila moja

improvizira. Mučeništvo nije

namjera da vam budu djeca,

slučajni plod naše naravi. Božja

ljubljeni, i mili vjernici, a odgojena

pulskoj Areni

B

eatifikacija don
Miroslava Bulešića,
svećenika i mučenika,
svetkovina je mira nad

nakon krizme
u istarskom
selu Lanišću,

ratom, bratstva nad podjelama,

u 27. godini

oprosta nad mržnjom, božanske

života

ljubavi nad ljudskom zlobom.

Providnost po otajstvenim pu-

u duhu vjere, u duhu poštenja i

To je pozitivna poruka, evanđe-

tovima milosti tijekom vremena

dobrote. (...) U savjesti mogu vam

oska, duboko božanska, koja

priprema svjedoke Evanđelja za

kazati da sam svima učinio dobro

pokreće naša srca da čine samo

najuzvišeniju žrtvu. Riječi što ih

a nikomu zlo." I zaključio je ovo

dobro. Don Miroslav je doslov-

apostol Pavao upućuje učeniku

potresno svjedočanstvo govore-

no živio Isusovu riječ: "Ovo je

Timoteju vrijede i za don Bulešića:

ći: "Moja osveta je oprost."

moja zapovijed: ljubite jedni

"A ti si pošao za mnom u pou-

(…) Don Miro nas poziva da bude-

druge, kao što sam ja vas ljubio"

čavanju, u ponašanju, u naumu,

mo jaki, odvažni i ustrajni u vjeri,

(Iv 15, 12). Don Miroslav je sve

u vjeri, u strpljivosti, u ljubavi, u

tom vrijednom daru koji rasvjet-

smatrao "prijateljima", a nikoga

postojanosti; u progonstvima,

ljuje našu pamet za vidjeti istinito

"neprijateljem".

u patnjama (…). A i svi koji hoće

i upravlja naše srce za činiti

(…) Okrutan prizor njegove smrti

živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit

dobro. Korijen ljudskog bratstva

sliči mučeništvu Sluge Božjega

će progonjeni." (2 Tim 3,10-12).

jest vjera koja nas – kako kaže

što ga je prorekao Izaija: "Leđa

Svjestan da se u tom burnom

papa Franjo – "poučava da je u

podmetnuh onima što me udara-

vremenu nalazi u životnoj opa-

svakome čovjeku blagoslov za

hu, a obraze onima što mi bradu

snosti, don Miro je često ponav-

mene, da nam svjetlo Božjeg lica

čupahu, i lica svojeg ne zaklo-

ljao: "Gospodine, moj život Ti

svijetli preko našeg brata".

nih od uvreda ni od pljuvanja"

sasvim darujem za svoje stado.
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ZDRAVLJE

Rinitis i sinusitis

nosa, vrućica i osjećaj napunjenosti u licu. Ovi su simptomi još
izraženiji kod ležanja u horizontalnom položaju. Sluznica sinusa

Mirjana Grga, dr. med

je upaljena i zadebljana te su

N

os je početni dio diš-

zatvoreni putevi kamo prirodno

nog sustava. Njegova

otječe sekret (a koji se pojačano

funkcija je čišćenje,

luči i iz sluznice nosa), i to su

zagrijavanje i vlaženje

razlozi za opisane simptome.
Bolest može biti akutna ili kro-

šupljina ima jednu od najvažni-

nična. Akutni sinusitis traje do tri

jih funkcija u organizmu. Nos je

tjedna, a uzrokovan je najčešće

čuvar pluća, u njemu se zrak prije

infekcijama bakterijama ili pone-

nego što uđe u pluća pročišćava

kad gljivicama. Također i rinitis

i kondicionira dobivajući opti-

u nekim situacijama može biti

malnu temperaturu i vlažnost.

uzrok pojave sinusitisa. Kronični

Najčešće bolesti nosa su rinitis

sinusitis nastaje ako se akutni ne

ili hunjavica i sinusitis.
Kod rinitisa dolazi do iritacije i
upale nosne sluznice, pri čemu

© Royalty-Free/Corbis

udahnutog zraka. Dakle, nosna

liječi ispravno, ili se uopće ne liječi, može biti posljedica alergije,
poremećaja građe nosne kosti,

se luči previše sekreta. Ako je

polipa, upale zuba gornje čeljusti

on vodenast, dolazi do "curenja"

Ako je riječ o virusnom rinitisu,

i dr.

nosa, a ako je gust i sluzav, nos

on prolazi spontano. Za sma-

Liječenjem se nastoji pročistiti

postaje začepljen, a disanje ote-

njenje prekomjernog lučenja

dišne puteve, smanjiti lučenje

nosnog sekreta koristimo kapi

tekućine i gnoja. Za liječenje bak-

za nos. One pročišćavaju nosnu

terijskog sinusitisa koriste se an-

šupljinu i smanjuju upalu. Moraju

tibiotici. U samoliječenju se mogu

žano. Uzroci su različiti, a mogu
biti alergijski ili nealergijski.
Alergijski rinitis je najčešći oblik

Nos je čuvar
pluća, u njemu

alergija, a izazivaju ga alergeni

se zrak prije

se koristiti oprezno i ne duže od

primijeniti kapi za nos ili sprejevi

poput peludi, perja, kućne pra-

nego što

pet dana. Ovdje se uz kapi za

koji sprječavaju prekomjerno

šine, životinjskih dlaka, plijesni

uđe u pluća

nos savjetuje primjena fiziološke

lučenje nosnog sekreta. Sprejevi

i dr. Nealergijski rinitis nije

pročišćava i

otopine koja pomaže vlaženju

su pogodniji jer se mogu upotre-

uzrokovan alergijama, najčešći

bljavati u stojećem položaju, a

kondicionira

i ispiranju nosa. Ako je bolest

uzročnik su virusne infekcije,

dobivajući

težeg oblika, odnosno ako ne

mlaz iz raspršivača ravnomjerno

a mogu ga pokrenuti i prašina,

optimalnu

prolazi duže vrijeme, liječnik će

oblaže sluznicu. Te lijekove ne

smog, dim, jaki mirisi, promjena

temperaturu i

vam propisati lijekove kortikoste-

treba primjenjivati duže od tri do

vlažnost

roide u obliku spreja za nos. Oni

pet dana.

ublažavaju simptome i sam tijek

Kod dojenčadi i male djece za

ske promjene (u trudnoći, sma-

bolesti. Moraju se koristiti točno

ublažavanje simptoma rinitisa i

njen rad štitnjače i sl.) Simptomi

kako je liječnik propisao, i samo

sinusitisa koristi se fiziološka oto-

se javljaju cijelu godinu, znakovi

kroz određeno vrijeme.

pina, sterilizirana morska voda

su začepljen nos, hunjavica, sluz

SINUSITIS je upala sinusa

ili tradicionalni pripravak koji se

u grlu. Važno je napomenuti

virusnog, bakterijskog, auto-

dobiva prelijevanjem korijena

da nema tipičnih simptoma za

imunog ili alergijskog podrijetla.

bijelog sljeza toplom vodom, koji

alergijski rinitis – svrbež nosa,

Karakterizira ga glavobolja, bol

se potom ostavi da odstoji neko

očiju i grla.

u području lica, začepljenost

vrijeme i procijedi.

temperature zraka, neka alkoholna pića i ljuta hrana, hormon-
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MI MRAVI SMO
VELIKA OBITELJ!

A U RADU DAJEMO
PRVENSTVO OSOBI.

I IMAMO JASNE IDEJE: U EKONOMIJI
DAJEMO PRVENSTVO RADU

ZATO
GRADIMO
UDOBNE
NASTAMBE

… KOJE MOGU IZGLEDATI MALO PRENAPUČENE...
ALI KAKO SE MOŽE GRADITI OBITELJ
AKO SVATKO ŽIVI ODIJELJENO!?

