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Poštovani čitatelji glasila i štovatelji
blažene Marije Propetoga!
s. M. Jasminka Gašparović,
glavna i odgovorna urednica
Ovi ljetni mjeseci za veću nas nose i dane godišnjega odmora, kad možemo malo zastati i
predahnuti od svakodnevnih poslova i briga. Upravo smo po deseti put u Blatu proslavili
blagdan bl. Marije Propetoga, a diljem naše domovine i svijeta, posebice tamo gdje djeluju
sestre Kćeri Milosrđa, njezin spomendan. Bila je to iznova prigoda da više razmišljamo o
njezinu svetu životu, njezinu djelovanju među najpotrebnijima i uzornu svjedočenju Očeva
milosrđa. Primjer njezina Bogu posvećena života potiče nas da zastanemo i da se zapitamo
što je s našom vjerom, našim pouzdanjem u nebeskog Oca i našim svjedočenjem Božje dobrote koja nas svakodnevno prati.
Bl. Marija Propetoga svojim je sestrama isticala potrebu jakog vjerničkog pouzdanja u Boga
i potrebu čvrste vjere, to vrijedi i za sve koji se zovu Kristovim imenom:
»Mi moramo imati veliku živu vjeru, ne samo na usnama nego svjedočenjem. Vjerujem
u Boga Oca Svemogućega. On je svemoguć – sve može učiniti. On je stvorio nebo i zemlju ni iz čega. On znade sve sklonosti duše naše, pa će nam dati i sve potrebite milosti.
Ja vjerujem da je svemoguć, vjerujem da je Otac i da će sve dati što nam je potrebito za
dušu i tijelo. Kad mi budemo prožete tom vjerom, o kako će nam biti sladak život. Ako
se osnažimo u toj vjeri da je On otac, o kako ćemo slatko pjevati riječi ljubavi i pouzdanja. On će nam kao i pticama sve dati što nam treba« (Kapitul, 19. srpnja 1931.).
Da bismo rasli u vjeri potrebna nam je molitva, a to znači osluškivati ono što nam Bog govori, razgovarati s njim kao s prijateljem koji uvijek sluša što mu govorimo i odgovara nam.
Naša blaženica nam poručuje:
»Tko ima vjere, ima duh molitve, jer zna da nam svemogući i predobrostivi Bog može
sve dati što molimo i zato mu svojim molitvama daje hvale i iskazuje ljubav. Međutim
najveća molitva jeste iskazati Bogu ljubav, dati mu hvale osjećajima srca, priznati ga za
svoga oca. Moliti znači uzdići prema njemu osjećaje ljubavi koji se rađaju iz duše. U takvoj molitvi više govori srce nego usne. Govor ljubavi ne artikulira jezik nego duša i srce« (Pouka, 13. rujna 1946.).
Nađimo stoga vremena da malo zastanemo u svom svagdanjem hodu, da se povučemo na
osamu i, poput naše bl. Marije Propetoga, susretnemo Gospodina i povjerimo mu svoj život, svoje brige i planove kako bismo osnaženi i odmoreni u tom susretu postali radosniji
svjedoci Očeve blizine i njegova milosrđa.
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Valja nam ponovno naučiti moliti
Boga, jer molitva je vjera na djelu!

Deseta proslava blagdana bl. Marije Propetoga
u Blatu od 30. lipnja do 9. srpnja 2012.
Subota, 30. lipnja 2012.

Devetnica uoči desete proslave blagdana bl.
Marije Propetoga u Blatu započela je u klaustru samostana Družbe Kćeri Milosrđa susretom franjevačkih bratstava otoka Korčule kojemu je predsjedao franjevac Hrvatske provincije
sv. Ćirila i Metoda fra Ratko Radišić, vicepostulator kauze sluge Božjega fra Alekse Benigara i branitelj veza na Međubiskupijskom ženidbenom sudu u Zagrebu. U duhovnom nagovoru članicama Franjevačkog svjetovnog reda govorio je o odnosu sv. Franje prema nebeskom Ocu kojemu nema pristupa bez Krista.
Potom je s domaćim župnikom Nikolom Berišićem, korčulanskim dekanom slavio misu
u svetištu bl. Marije Propetoga na kojoj je liturgijsko pjevanje predvodio župni dječji zbor
»Stope« uz instrumentalnu pratnju s. M. Danijele Škoro. Budući da se u to vrijeme održavao i
redoviti kapitul naše hrvatske provincije Krista
Kralja na misi je sudjelovala vrhovna predstojnica M. Emila Barbarić i provincijalna uprava s
predstojnicom s. M. Nelijom Pavlović i sestrama kapitularkama.
U propovijedi se fra Ratko nadovezao na prijašnje izlaganje ističući primjer bl. Marije Propetoga koja je kao i sv. Franjo razmatrala Sveto
pismo, a posebice Kristovu neizmjernu ljubav
kojom nas obasipa opraštajući nam naše grijehe
i propuste. Naša je blaženica zbog tako velikog
Božjeg milosrđa isticala važnost pristupanja sakramentu ispovijedi. Važno joj je bilo dobivanje
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nadahnuća iz svetopisamske riječi i djelovanje u
svakodnevnom životu po tom nadahnuću.
Po završetku mise u obližnjoj crkvici sv. Jeronima Ivo Gavranić, načelnik Općine Blato
otvorio je izložbu »Veliki angelus« umjetničkog
fotografa iz Splita Zorana Antuna Alajbega. Riječ je o crno-bijelim svjetlopisima crkvica razasutih po poljima i brežuljcima blatske župe, a
o njima su govorili Teo Šeparović i sam autor
uz glazbeno sudjelovanje Vinka Bosnića, s. M.
Danijele Lisica i s. M. Angeline Tokić.
Nedjelja, 1. srpnja 2012.

Drugoga je dana devetnice misno slavlje za
ozdravljenje bolesnih u blaženičinu svetištu s
fra Ratkom Radišićem predslavio blatski župnik Nikola Berišić. Govorio je o važnosti sakramenta bolesničkoga pomazanja i zaštiti svakog ljudskog života te potaknuo na zauzetiju skrb za slabe i bolesne. Podsjetio je na to da
je Isus suosjećao s bolesnicima i poistovjećivao
se s njima, a njegova ozdravljanja bolesnih bila
su vezana uz opraštanje grijeha. Svaka bi se zajednica trebala trajno brinuti za svoje bolesnike pružajući im svakovrsnu, a osobito duhovnu
pomoć. Strpljivost u patnji trebala bi nas uvesti
u vjerničku zrelost. Potaknuo je vjernike da se
u svojim molitvama za bolesnike utječu i blaženičinu zagovoru. Nakon homilije vjernicima je
podijeljen sakrament bolesničkoga pomazanja.
Ponedjeljak, 2. srpnja 2012.

Treći dan devetnice blaženičino su svetište
ispunili mališani dječjih vrtića otoka Korčule i
članovi dječjeg župnog zbora »Stope« sudjelujući na misi koju je u zajedništvu s fra Ratkom
Radišićem i don Nikolom Berišićem predslavio
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don Ivo Šutalo, župnik iz Studenaca u Hercegovini. Propovjednik je, oslikavajući blaženičin
život, djeci govorio kakvi bi i sami trebali biti,
da poput nje kroz život idu otvorena srca i duše, da budu darežljivi, a ne sebični. Onome tko
daje sve od sebe, njemu i Bog daje. Naša se blaženica odrekla zemaljskog bogatstva koje je njezina obitelj posjedovala u izobilju, da bi stekla
ono puno vrjednije, nebesko bogatstvo. Svakog
čovjeka kojeg susrećemo trebamo prihvaćati s
ljubavlju i strpljenjem.
Po završetku mise djeca iz dječjih vrtića Blato i Marija Petković iz Blata, Anđeli čuvari iz Korčule i Vela Luka iz Vele Luke izveli su u Domu
kulture u Blatu priredbu na čast blaženici.
Utorak, 3. srpnja 2012.

Četvrti je dan devetnice dominikanac Jozo
Ćirko iz Splita, predvodeći euharistijsko slavlje
u svetištu, istaknuo važnost obitelji kao temelja
za zdrav odgoj djece. I Isusu je u svojoj obitelji napredovao u milosti i mudrosti spremajući se za ono što ga je poslije čekalo. Kao što je
Isus napredovao u mudrosti u svojoj obitelji tako je i bl. Marija Propetoga sazrijevala u svojoj
blatskoj obitelji za poslanje koje će joj poslije biti
povjereno. Za oca kaže da je svojoj djeci bio poput svetinje jer ih je odgajao da budu pravedni i
milosrdni ljudi puni ljubavi. A za majku kaže da
svu svoju djecu gojila u strogosti, u radu, u jednostavnosti i molitvi. Mala je Marija tako bila u
neprestanoj školi kršćanske kreposti i kršćanskoga milosrđa što ju je ponajbolje pripremalo
za ono veliko poslanje koje joj je Bog povjerio.
Bili su to zdravi temelji za životno poslanje.
Nakon euharistijskoga slavlja čije je pjevanje predvodio dječji župni zbor iz Lumbarde, u
samostanskom je klaustru uz svetište uslijedilo
predstavljanje knjižice Ruke pune ljubavi – Pobož6
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nost križnog puta. Zbirka je nastala u radu s djecom u župi Svih svetih i osnovnoj školi u Blatu.
»Da bi i samoj djeci postala bliska ova pobožnost, promatrali smo postaje križnoga puta,
o njima slušali i nad njima razmatrali. Kao plod
takvog pristupa nastala su razmišljanja prenesena u tekst i sliku. Ove tekstove djeca su redovito
čitala za vrijeme korizmenih pobožnosti križnoga puta u župnoj crkvi Svih svetih, a dva su
od njih objavljena i u Maku, dječjem časopisu«,
piše u uvodu urednica s. M. Danijela Škoro koja je zajedno s djecom i autorica teksta. Budući
da su nakladnici knjižice župa Svih svetih i OŠ
Blato uz Tea Šeparovića predstavili su je župnik
Nikola Berišić i ravnatelj Tonči Padovan.
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Srijeda, 4. srpnja 2012.

Don Mladen Parlov, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu predslavio je u blaženičinu svetištu euharistijsko slavlje petoga dana devetnice. Istaknuo je
slojevitost vjere bl. Marije Propetoga. Prije svega riječ je o onom osnovnom povjerenju stečenu u obitelji, a na temelju sakramenta krštenja koji joj dao krepost vjere. Iz toga je izrasla
njezina osobna vjera u Boga Oca, uvelike krijepljena promatranjem i doživljavanjem njezina
zemaljskog oca koji je bio oličenje pravednosti
i milosrđa.
Bog joj je darovao onaj karizmatski pristup
da se njezina vjera svjedočki pretvarala u djela.
Poznato je više takvih slučajeva kad je po Marijinoj vjeri Bog učinio čuda: primjerice, ozdravljenje bolesnoga sina njezina brata kojega je bila
uzela k sebi i molila za njega, stišavanje nevremena na moru kad je ispružila ruke i zazvala
Božje ime, ozdravljenje bolesnika kojega je dodirnula svojim redovničkim prstenom i zazvala
Boga u pomoć.
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Neupitno je da i mi današnji kršćani možemo tako zorno živjeti svoju vjeru, ako je to mogla ona u onim daleko težim okolnostima i poteškoćama. To što je dragi Bog dao Mariji Propetoga nije ni nama uskratio. Bog i  nas poziva da se junačkom hrabrošću usudimo živjeti iz
vjere. Nama je vjera slaba! Valja nam ponovno
naučiti moliti Boga, jer molitva je vjera na djelu.
Što više budemo molili i naša će vjera biti jača.
Neka nam Bog po zagovoru bl. Marije Propetoga ojača vjeru – zaključio je propovjednik.
Euharistiju je pjesmom protkao zbor mladih »Stope« uz vodstvo s. M. Danijele Škoro, a
nakon misnoga slavlja u samostanskom je dvorištu uslijedio prigodan koncert koji su izveli
profesori i učenici Osnovne glazbene škole iz
Blata. Mali zbor »Cvrčak« izveo je skladbe Izmoli nama snage, Dječja srca, Santa Lucia, La musica di note i Španjolsku pjesmu, a potom su nastupili solisti na klaviru, harmonici, flauti, klarinetu i trubi. Čestitke i zahvala njihovim profesoricama Mariji Arnautović i Daliji Gavranić te
profesorima Alenu Krajančiću, Aljoši Lečiću i
Emilu Martinoviću.
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Četvrtak, 5. srpnja 2012.

Misno je slavlje predvodio don Jozo Sebedžević, župnik iz Vele Luke u zajedništvu s domaćim župnikom, a u svojoj je propovijedi između ostaloga kazao: »Okosnica blaženičina
života bila je ona kratka rečenici: ‘Čovjek ako
srca nema – ničega nema, srce se hoće.’ Zaludu je sav naš rad, ako ne počiva na tim temeljima. Što je bl. Marija Propetoga izuzetno napravila da nas je okupila ovdje večeras i zašto smo
mi sada ovdje u svetištu? Zašto je ona blažena?
Okupilo nas je njezino življenje evanđelja. Živjela je evanđelje! Nije na sebe obukla redovničko odijelo da bi bila drukčija od drugih. Nije
8
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pobjegla od svijeta da bi bila zaštićena od njega.
Ona je upravo u redovničkome odijelu učinila
revoluciju. Ona se nije u samostanskim zidinama zaštitila od ovoga svijeta, nego je samostanske zidove upravo otvorila svijetu i uvela svijet
u samostan. I to je ono što nas ovdje okuplja –
ta njezina velika ljubav. Sav naš rad treba počivati na skromnosti koja će biti prepoznata, na
toj velikoj ljubavi.« Uz to je govorio i o blaženičinoj krepost poniznosti koju je ona posebice
isticala u poukama svojim sestrama smatrajući
je temeljem svake druge kreposti, pa je propovjednik stoga zaključio: »Neka temelj svega našeg djelovanja bude poniznost, a iza toga će sve
doći na svoje mjesto.«
Svetište je bilo puno hodočasnika, a među njima su se isticali oni iz Vele Luke koji su
za ovu prigodu došli pješice iz svoga mjesta, a
predvodili su i liturgijsko pjevanje pod ravnanjem Tončija Oreba.
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Petak, 6. srpnja 2012.

Euharistijsko je slavlje u svetištu, zajedno s
domaćim župnikom, predslavio don Ivan Bodrožić, profesor Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na temelju evanđeoskoga ulomka od toga dana govorio je o pozivu carinika Mateja: »Ne zna se zašto je Gospodin pozvao upravo Mateja, jer bilo je mnogo
onih koji su to više zaslužili od njega, koji su
bili poslušniji, koji su po ljudskim kriterijima
bili bliže Bogu, koji su njegovo kraljevstvo mogli širiti bolje od toga carinika. Kao i u Matejevu slučaju i Mariju Petković je Isus pozvao vrlo
neobično, a to je značilo da ga je ona pustila u
kuću. S njime je pustila i tolike potrebne te je
nahranila više siromaha svojim siromaštvom,
nego bogataši svojim bogatstvom. Zato će i bl.
Marija Propetoga, svjesna da poziv: ‘Ostavi sve,
9
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podaj siromasima pa dođi i slijedi me’ – koji je
Isus uputio Mateju i bogatom mladiću – vrijedi
i za nju, zapisati u svojim bilješkama: ‘Evo me,
ostavljam sve i idem za tobom, o Idealu moj,
Isuse moj. Samo te molim za pomoć i jakost na
putu kroz život, jakost u borbi, u trpljenju, u
napastima. Trpi, dušo moja, pij gorku čašu, bez
utjehe, sjeti se da si žrtva trpljenja.’ Samo osobe koje svjedoče korjenitu vjernost Isusu, poput Marije Propetoga, donose radost i svjetlo u
naše živote. To nam daje nove razloge nade i
optimizma za budućnost.
Uprimo pogled u nju i molimo njezin zagovor da se današnji naraštaj koji je navezan na
ovozemno oslobađa onoga što sputava, a bude
slobodan za Isusa i njegov poziv, kako nam je
posvjedočio i sv. Matej, a isto tako i naša blaženica. U vremenu vjere u novac, dobit i zaradu, oni nam svjedoče nove vrijednosti: Božju
ljubav, snagu Kristova glasa, evanđeosku slobodu i oslobođenje… Ražarimo stoga svoju vjeru u Boga živoga, u njegovu riječ i prisutnost
te, poput bl. Marije Propetoga, pođimo za Isusom da ga potom možemo davati svijetu. Neka
nas zagovor i primjer ove svete žene oslobodi
okova ljudskih navezanosti, a osposobi za kršćansku slobodu i evanđeosko služenje Bogu i
Čovjeku.«
Nakon euharistije, u samostanskoj dvorani,
djeca iz dječje radionice »Stope« izvela su predstavu za djecu »Noina arka«.
Subota, 7. srpnja 2012.
Don Ivan Bodrožić je bio s nama i osmoga dana devetnice i zajedno s domaćim župnikom predslavio euharistijsko slavlje u svetištu,
a u svojoj je propovijedi na temelju liturgijskih
tekstova između ostaloga kazao: »Isus želi reći
da smo vrlo razumni kad je riječ o zemaljskim
10
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stvarima, a zašto ne znamo to primijeniti na
duhovni život, na život milosti? Kakva je naša
duša često nas nije briga. Kad stajemo pred svoga duhovnog zaručnika nije nam stalo do toga
kakvi smo. Jesmo li Boga gladni i žedni, onoga
što nam on nudi? Blažena Marija Propetoga nije podlegla napasti da se brine samo za zemaljsko, nije sebi dopustila da ima poderanu dušu.
Nije pred svoga Boga i zaručnika dolazila u starom odijelu, nije dolazila nespremna na njegovu gozbu i nije s nje odlazila gladna i žedna.
Znala je svoju dušu sačuvati za svoga zaručnika. Posvetila se Bogu kao biće cjelovite vjere.
Znala je da mora biti prava Isusova zaručnica.
Sa svojih 14 godina doživljavala je pravi mistični zanos. Tražila je mjesta gdje može biti sama
sa svojim zaručnikom. Svoje biće predala je njemu. Zato se mogla darivati drugima. Poziva nas
da ne budemo kao kršćani polovični, nego da
novom milošću primamo Gospodina kako bismo mogli u ovom vremenu biti svjedoci.«
Nakon euharistije na kojoj je pod vodstvom
s. M. Danijele Škoro pjevao dječji župni zbor
»Stope« uslijedilo je u svetištu sve do ponoći
klanjanje pred Presvetim oltarskim sakramentom. Uz sestre Kćeri Milosrđa sudjelovala je
zajednica mladih te Franjevački svjetovni red,
obitelji i drugi.
Nedjelja, 8. srpnja 2012.

Na uočnicu blaženičina blagdana slavlje je
započelo već uobičajenim polaganjem vijenca
na spomen-ploču na njezinoj rodnoj kući. Procesija sa svećenicima, časnim sestrama i vjernicima predvođena bratovštinama Svih svetih i
sv. Vincence pod zaštitom Srca Isusova krenula je iz Kuće matice, prošla ispred župne crkve
Svih svetih i nakon zaustavljanja ispred blaženičine rodne kuće otputila se blatskim ulicama
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sve do svetišta. Vijenac su nosila djeca iz vrtića
»Marija Petković« obučena u narodne nošnje:
Emili Milat, Barbara Donjerković i Petar Šeparović Burćina koji ga je, uz župnikovu pomoć
položio na spomen-ploču. Procesiju je pratilo
pjevanje župnog zbora i sviranje Hrvatske glazbene udruge »Sv. Vincenca«. Po dolasku u svetište predvoditelj slavlja don Ivan Bodrožić izložio je blaženičine moći, a bratimi i časne sestre
u dva su kora ispjevali molitvu večernje.
U propovijedi misnoga slavlja, oslanjajući se
na evanđeoski ulomak od dana u kojem je opisano kako je Isus bio nepriznat u svom zavičaju, don Ivan je istaknuo neke usporednice iz života bl. Marije Propetoga. »Nalazimo se u njezinu zavičaju, a ni nju nisu razumjeli u njezinu
žaru za Boga i za sveto zvanje. Pokušali su je
onemogućiti, a ona se čudila njihovoj nevjeri u
Boga. Kao što su htjeli Isusu predbaciti: ‘Nije li
on poput ostalih svojih rođaka?, tako su i u Marijinoj kući htjeli da ona bude poput ostale djece, da radi što i drugi, da se vlada poput njih. Ni
njezini je u roditeljskoj kući nisu prihvaćali kao
Božjega proroka, pa ju je to žalostilo, ali radi toga nije odustajala od svoga nauma da se Bogu
potpuno posveti, da bude Božja. Blažena Marija Propetoga bila je prorok svojih dana. Primala je riječ Krista Gospodina, upoznala Oca nebeskog, dopustila Kristu da čini čuda u njezinu
životu – za njezina života – njezinim životom.
Neka nas danas prati njezin zagovor da možemo poput nje primiti Božju riječ na stvaran
i živ način – proročki. Ali isto tako da budemo proroci svoga vremena koji istinski i snažno vjeruju obznanjujući drugima snagu i ljepotu božanskoga života«, svečano je na kraju zaželio don Ivan.
Na misi je pjevao mješoviti župni zbor Svih
svetih pod vodstvom s. M. Danijele Škoro, a
vjernici su potom imali prigodu častiti blaženičine moći koje su bile izložene.
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Blagdan bl. Marije Propetoga u Blatu
Ponedjeljak, 9. srpnja 2012.
Jutarnje je euharistijsko slavlje na blagdan
bl. Marije Propetoga predslavio domaći župnik Nikola Berišić s don Nikolom Pranjićem, a prijepodnevno, uz sudjelovanje zbora
mladih »Stope«, negdašnji blatski župnik Josip Barišić, danas župnik župe sv. Nikole u
Ćilipima. U predvečerje je na Plokati ispred
župne crkve započeo svečani blagdanski program izvedbama »Blatski tanac« i viteška igra
»Kumpanija«.
Potom je iz svetišta krenula procesija u kojoj je sisački biskup mons. Vlado Košić nosio
moćnik s relikvijama bl. Marije Propetoga, a
sudjelovao je i dubrovački biskup mons. Mate Uzinić. Procesiju su predvodili bratimi bratovština sv. Vincence pod zaštitom Srca Isusova i Svih svetih sa svojim procesionalnim
raspelima i barjacima, a sudjelovali su Franjevački svjetovni red, puhački orkestri Narodne
glazbe i Hrvatske glazbene udruge »Sv. Vincenca«, djeca iz vrtića »Marija Petković«, dječji župni zbor, pjevački zbor župe Svih svetih,
kumpanjoli i tancarice u tradicionalnim blatskim nošnjama, sestre dominikanke iz Korčule sa svojom vrhovnom predstojnicom s.
Dolores Matić, sestre iz Družbe Kćeri Milosrđa predvođene vrhovnom predstojnicom
M. Emilom Barbarić i provincijalnom predstojnicom s. M. Nelijom Pavlović, ministranti, dijecezanski i redovnički svećenici te veliko
mnoštvo vjernika. Vrhunac proslave blagdana
bl. Marije Propetoga bilo je euharistijsko slavlje koje je na oltaru ispod zvonika, između župne crkve i rodne kuće naše blaženice, predslavio mons. Vlado Košić. Mnoštvo vjernika
okupljeno na Plokati, pod kitnjastim krošnjama lipa, sa zanimanjem je slušalo njegovu propovijed i u duboku vjerničku pouzdanju molilo blaženičin zagovor.
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Blagdan bl. Marije Propetoga u Blatu

Izrasla iz duše ovoga kraja!

Najprije pozdravljam dubrovačkog biskupa,
anđela ove mjesne Crkve, mons. Matu Uzinića,
kojem zahvaljujem na gostoprimstvu. Pozdravljam poštovane i drage sestre Kćeri Milosrđa,
na čelu s časnom majkom s. Emilom Barbarić
i provincijalnom poglavaricom s. M. Nelijom
Pavlović, vas draga braćo svećenici, redovnici i
redovnice, dragi vjernici, a posebice vas, dragi
Blaćani!
Blaženica, Marija Propetoga, svima je vama,
ali i svima nama, na ponos! Na ponos je Dubrovačkoj biskupiji, a posebice je na ponos vama, drage časne sestre Kćeri Milosrđa jer je vaša utemeljiteljica. Osnovala je vašu družbu, jedinu izvorno hrvatsku redovničku žensku zajednicu u nas. Na ponos je vama, dragi župljani i stanovnici Blata na Korčuli jer je blaženica dijete ovoga vašeg lijepog otoka. Ponikla je
u ovom mjestu Blatu koje je ostavilo neizbrisiv
pečat u njezinoj duši, tako da se može reći da je
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njezina svetost koju joj je potvrdio papa bl. Ivan
Pavao II. kada ju je 6. lipnja 2003. u Dubrovniku prigodom svoga trećega posjeta Hrvatskoj
proglasio blaženicom svete Crkve. Blaženica je
izrasla iz duše ovoga kraja kao plod duge i teške
povijesti u kojoj se ovdje trebalo boriti za opstanak i s ljudima i s prirodom, ali je izrasla i iz
slavne povijesti, povijesti vjernosti Bogu i čovjeku, povijesti dobrote, plemenitosti, ljubavi i
osobito – milosrđa.
Zato vam svima, dragi sudionici ovoga slavlja, draga braćo i sestre u kršćanskoj vjeri, čestitam današnji blagdan i zahvaljujem sestrama na
pozivu da budem s vama u ovaj lijep i svečan,
blagi dan – blagdan bl. Marije Propetoga.
Upravo je prevažna činjenica to što je ona
iznikla upravo iz ovoga podneblja. Naime, to
je presudno utjecalo na njezin daljnji životni
put, posebice njezina povezanost s ocem. Glava i duša obitelji Petković Kovač bio je otac Antun, ugledan i rado viđen član blatske zajednice, poznat po svojoj jednostavnosti, plemenitosti i ponad svega milosrdnosti, posebice prema
siromasima kojih je tada u Blatu bilo mnogo.
Upravo su ga težaci i siromasi osobito poštovali
i voljeli, a bl. Marija Propetoga piše u svojim uspomenama da su mu tu ljubav i uzvraćali.
Naša je blaženica prema ocu gajila osjećaje najvećeg poštovanja, tvrdeći da je otac svojoj djeci bio kao neka svetinja. Pravednost, istinitost, milosrdnost i ljubav bile su u njemu u
najvećem stupnju savršenosti. Kaže da joj je
bio uzor čije je vrline motrila i usvajala i da mu
je privržena zato što je tako dobar i milosrdan
prema siromasima, tako jednostavan i istinit
kao čisto zlato.

Blagdan bl. Marije Propetoga u Blatu

Propovijed mons. Vlade Košića, sisačkoga biskupa
na blagdan bl. Marije Propetoga u Blatu 9. srpnja 2012.
Jamačno je već tada kao djevojčica u obiteljskom domu ovdje u Blatu usvojila kršćansku
krepost milosrđa, po kojoj je poslije dala ime svojoj redovničkoj družbi. Družbu Kćeri Milosrđa
utemeljila je na blagdan sv. Franje, 4. listopada
1920. i to na poticaj dubrovačkoga biskupa Josipa Marčelića. Družba se ubrzo proširila, najprije u Suboticu, a potom na poziv otaca franjevaca u Južnu Ameriku, u Argentinu.
Kako se već spomenusmo, uzorni roditelji,
otac Antun i majka Marija rođena Marinović
svih osmero djece – od kojih je Marija bila šesto – kršćanski su odgajali i poučavali ih u vjeri.
Njihova kći Marija pokazivala je sklonost pobožnosti i milosrđu. Uočavala je patnje ljudi,
glad i neimaštinu, pa je već u djetinjstvu odlučila štititi siromahe, tu »probranu i ljubljenu
braću raspetoga Gospodina«, kako ih je znala
oslovljavati.
Blažena Marija Propetoga u svom je životu ostvarila riječi sv. Pavla koje smo čuli danas
u prvom čitanju, a koje je on uputio Kološanima. Naime, u njoj prepoznajemo upravo to o
čemu Apostol govori: »milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost (...), a povrh svega – ljubav. To je sveza savršenstva« (Kol
3, 12.14).
Naša se blaženica odazvala Gospodinovu
pozivu, na koji se – kako smo čuli u Evanđelju – bogati mladić nije odazvao: čuvala je i vršila Božje zapovijedi »od svoje mladosti«, ali je
također prodala što je imala i podala siromasima, a onda pošla za Isusom i slijedila ga (usp.
Mk 10, 20-21). Mladić se nije odazvao na Isusov poziv »jer imaše velik imetak« (Mk 10, 22).
Marija Petković se odazvala i pošla za Isusom,

premda je njezina obitelj bila bogata – bavila se
vinogradarstvom i maslinarstvom, zapošljavajući čak 750 radnika. Pa ipak, Marija Petković
je sve ostavila i pošla za Isusom i – za razliku od
mladića koji se nije odazvao i koji je, kako bilježi evanđelist Marko, »otišao žalostan«, ona je
bila radosna jer je bila slobodna za djelo milosrđa prema braći u potrebi, za djelo redovničkoga
posvećenja i, rekao bih, u svemu i ponajviše –
za život u Isusovoj blizini.
Čini se da je to promatranje raspetoga Krista
bilo presudno za život i duhovnost Marije Petković koja se prigodom svojih redovničkih zavjeta
po tom i prozvala, odnosno dobila ime s. Marija
Propetoga Isusa. Ta kontemplacija lica raspetoga Krista bila je njezino nadahnuće i izvor njezina djelovanja. Ona se mogla sva posvetiti Bogu i
zbrinjavanju siromaha jer je u propetome Kristu
vidjela upravo tu ljubav prema nama siromasima. Ona kaže u svojim spisima:
»Isus je odabrao trpljenje i bol kao jedino
sredstvo da nam pokaže put k blaženstvu –
izabrao je put trpljenja i boli da nam pribavi
otkupljenje. Izabrao je trpljenje da nas gane
na ljubav. Dao je bol da preobrazuje cijelo
čovječanstvo. Bol je velika učiteljica – ona
nas uči što je taj život i kako da postupamo
s drugima.«
Blaženica je također zapisala i ovo:
»Propete Isusove ruke neka nas opominju da sve radimo u ljubavi i požrtvovnosti, probodene noge Isusove neka nas opominju da hodamo putem svete poslušnosti i
putem svetih Božjih zapovijedi; njegova tr15

Blagdan bl. Marije Propetoga u Blatu
nova kruna neka nas sjeća svete poniznosti
koja mora da resi našu redovničku dušu, a
Isusov otvoreni bok neka bude naša najslađa
okrepa i naš zaklon, iz njega crpimo snagu u
svim svojim bolima i slaboćama.«
Blaženoj je Mariji Propetoga propeti Krist
i njegov križ najveći učitelj i to ona želi prenijeti svojim sestrama, ali i svima nama, kad poručuje:
»Stanite pred ovim propetim Spasiteljem, pogledajte križ: Tko je na njemu? Zadubimo se
malo tu u razmatranje. Isusovoj zaručnici
mora biti slatko kad može kleknuti pred križem, obujmiti ga svojim rukama i zahvaljivati božanskom Spasitelju koji je za nju podnio muku. Pod križem ćete se naučit stupati
putem križa, putem trpljenja i požrtvovnosti.
To je kraljevski put, to je najodličniji vođa izabranih duša. Prije nego što je Spasitelj posve-
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tio križ svojom smrću na njemu, križ je bio
drvo sramote, stratište određeno za najgore
razbojnike. Ali nakon Isusove presvete muke križ je postao slavan, križ je geslo svetaca,
križ je knjiga života. Križ je učitelj poniznosti, samoprijegora, ljubavi i svake kreposti.«
Velika je poruka koju nam svima danas daje bl. Marija Propetoga, utemeljiteljica Družbe
Kćeri Milosrđa Trećeg samostanskog reda sv.
Franje. Poslušajmo njezinu poruku i provodimo je u život. Ona nam poručuje:
»Bog je sama ljubav i milosrđe. On ne sudi pokajanog grešnika nego mu prašta po
svojoj ljubavi i milosrđu, kako je rekao pokajanoj Magdaleni: ‘Opraštaju ti se grijesi (mnogi), jer si mnogo ljubila.’ Ljubav pokriva mnoštvo grijeha! Po ljubavi i milosrđu
dobivamo oprost i milosrđe. Sam nas Isus
uči u svetom evanđelju kakav će biti sud mi-

Blagdan bl. Marije Propetoga u Blatu
losrdnima i
nemilosrdnima. Imajmo ljubavi
i smilovanja
za svakoga, pa
će i nama Isus
oprostiti naše grijehe. Krist ljubavi neka
u nama stanuje i vlada. Po njemu ćemo djelovati djela ljubavi i oganj što ga je on donio
u naše srce zapalit će druga hladna srca.«
Ovogodišnjom desetom proslavom blagdana bl. Marije Propetoga obilježavamo još dvije desetgodišnjice: sjećamo se Odluke o herojskim
krepostima dane u Rimu 5. srpnja 2002. i sjećamo se Dekreta o priznatom čudu u spašavanju
dvadeset mornara u utrobi potopljene peruanske podmornice Pacocha, danog u Rimu 20.
prosinca 2002.
Vjerujmo i mi da su čuda moguća. I u našim životima. Zamolimo i mi zagovor i pomoć bl. Marije
Propetog Isusa. Zamolimo je da posreduje u našim osobnim traženjima, da nam od Boga isprosi hrabrost da možemo smjelo poći za Isusom, da
znamo ostavljati u životu ono što je nevažno, a
prianjati uz bitno. Također, molimo nju, ženu
Crkve, da zagovara čitavu našu Crkvu. Ali ona je i
dijete našega roda, ovoga Blata i ove Korčule, naše Hrvatske. Molimo je da zagovara i domovinu,
našu sadašnjost i budućnost. Neka nam svima
izmoli hrabrost, osobito mladima, da se ne boje
poći za Isusom, da znaju da s njime ništa neće izgubiti, dapače, da će s njime sve dobiti!
Molimo danas bl. Mariju Propetoga i za plemenito srce, za solidarnost u našem hrvatskom
društvu. Ona je znala zapaziti one koji su u potrebi i odmah im priskočiti u pomoć. Naše hrvatsko društvo danas pokazuje svu tragičnost
pomanjkanja solidarnosti. Kako je prevažno

misliti na druge, na probleme naših bližnjih, a
ne samo uvijek na sebe i na svoje probleme. I
naši će problemi brže nestati ako budemo više
mislili na probleme naših bližnjih. Molimo današnju blaženicu za pomoć i zagovor.
Nadalje, bl. Marija Propetoga učiteljica je milosrđa. Nije samo prozvala redovničku zajednicu koju je osnovala po tom prevažnom znaku
kršćanske dobrotvornosti, nego i svima nama
poručuje da je bez milosrđa nemoguć ne samo
kršćanski nego i svaki ljudski napredak!
I na kraju, rekao bih najvažnije, bl. Marija
Propetoga – i po svome redovničkom imenu –
svjedoči da je najpotrebnije promatrati propetoga Krista, za nas na križu mučena i umrla. Križ, patnja, trpljenje »kraljevski je put« i za nas te se ne
smijemo nikada odreći tog puta kojim je sam
naš Gospodin išao i donio svima nama i čitavom svijetu spasenje. Naš je narod prečesto bio
pritisnut križem progona, križem zatvaranja
nevinih, pa i križem ubijanja i mnogih mržnji
koje su urodile »križnim putovima«, protjerivanjem našega puka, rušenjem crkvi i kapela,
pokušajima da se ubije njegova duša. Danas je
na djelu puno suptilniji način progona, zatvaranja i ubijanja: donose se zakoni koji dopuštaju
ubijanje potiho, razara se obitelj i promoviraju
»drugi oblici«. Progoni se istina i zatvaraju nevini hrvatski branitelji, kupuje se naše članstvo
u međunarodnoj obitelji naroda – u kojoj smo
uvijek bili – ucjenama i traženjima odricanja od
nacionalnog ponosa. Što je to drugo nego novi
»križni putovi« i ubijanje našega naroda? A što
će nas spasiti? Samo Krist, raspeti i uskrsnuli,
naša povezanost s njime, kao što je to i bl. Mariji Propetoga u njezinu životu Krist darovao: uz
nošenje križa – pobjedu uskrsnuća!
Molimo da po zagovoru i primjeru bl. Marije Propetoga i nas Gospodin vodi, štiti i sačuva, da nam sačuva narod i Crkvu, domovinu i
naš ponos. Amen.
17

Spomendan bl. Marije Propetoga
Plina – Stablina, Ploče
I ove smo se godine u našoj župi Plina – Stablina u Pločama na spomendan bl. Marije Propetoga pripravljali bogatom trodnevnicom koja
je za njezine brojne štovatelje bila prava duhovna obnova. Predvodio ju je fra Mladen Marić
nadahnut životom i djelom naše blaženice čije
je srce kucalo za siromašne i potrebite. U crkvi
je za trodnevlja vladao neki svečani mir, a njezina slika ukrašena cvijećem uprisutnjavala je
njezin duh jednostavnosti, duh žive vjere koji
nam je govorio da je danas bijeda morala jača
nego ekonomska bijeda koja je itekako prisutna. Osjetljivo je vjerničko srce u tišini crkvene
lađe moglo čuti i ono Isusovo snažno: »Ne bojte se, ja sam s vama!« Deseta proslava blagdana
bl. Marije Propetoga otkako je 6. lipnja 2003.
uzdignuta na čast oltara upravo u svoj hrvatskoj
grudi snažno progovara svakom čovjeku, a posebice ženi postaje zvijezda vodilja, da svaka žena, supruga i majka postane vrsna žena.
Danas, kad je kultura smrti prijetnja kulturi života, ta zvijezda nam je itekako potrebna da
nam ono ljudsko ne zamagli ono Božje. Zato
bl. Marija Propetoga i danas poziva hrabre žene
da se sa svom svojom umnošću zauzmu za čovjeka u svakoj potrebi i da na svako ljudsko biće gledaju očima srca, da majčinskom ljubavlju
prigrle cijeli svijet. Uvijek iznova se predavati u
Kristove ruke – jedino tako možemo nasljedovati našu blaženicu i jedino tako možemo biti
nositeljice Kristove ljubavi i njegova milosrđa.
Nakon slavlja mise spomendana vjernici su
častili blaženičine relikvije utječući joj se s velikim povjerenjem u zagovor. Trodnevnica je završila prigodnim programom koji su izvela naša djeca, »Biseri Očeva milosrđa« i KUD »Neretvanke«, a za to su ih pripremile s. M. Helena
Bakula i Mirjana Štrbić.
Mira Tomas
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Spomendan bl. Marije Propetoga

Spomendan
bl. Marije Propetoga

Split
Proslavi spomendana bl. Marije Propetoga
na Kmanu u Splitu prethodila je trodnevnica
koju je predvodio dosadašnji župnik župe Pomoćnice kršćana don Stjepan Matijević. Pojedinostima iz života naše blaženice približavao
ju je iz dana u dan sudionicima trodnevnice
među kojima su bili i roditelji vrtićke djece za
koju se brinu naše sestre. Posebice je istaknuo
kreposti koje su resile našu blaženicu: povjerenje u nebeskoga Oca, dobrostivost prema potrebnima, brižnost za djecu i siromašne te milosrdnost. Prije svečane mise spomendana koju
je predslavio s don Ivanom Stojanovićem i don
Nikolom Zubovićem Biseri Očeva milosrđa i djeca vrtića »Marija Petković« izvela su kraći recital Velika žena Hrvata. Na svim susretima liturgijsko je pjevanje predvodio župni zbor pod
vodstvom s. M. Jasne Crnković. Ovu proslavu
sudionici slavlja već doživljavaju kao nešto svoje
pa ona više nije samo slavlje sestara Kćeri Milosrđa koje djeluju u ovoj župi nego i slavlje svih
onih koji na bilo koji način poznaju bl. Mariju
Propetoga i barem malo žive njezinu karizmu.
s. M. Jasna Crnković


19

Spomendan bl. Marije Propetoga
Pula
Spomendan bl. Marije Propetoga proslavili
smo u našoj župi Krista Spasitelja na nedjeljnoj
pučkoj misi uoči blaženičina blagdana. Naš župnik don Joško Listeš propovijedao je o Božjoj
riječi koja je vjerniku prava hrana. Razgovarajući s djecom o tjelesnoj hrani uputio ih je i na
Božju riječ kao duhovnu hranu. Stoga je važno
da znamo slušati Božju riječ i na nju odgovarati, upravo onako kako je to činila bl. Marija
Propetoga koja je od mladih dana slušala Božju
riječ i na nju velikodušno odgovorila izvršavajući pomno Božju volju. Župni je zbor zajedno
s djecom predvodio liturgijsko pjevanje, a djeca su na kraju mise izvela i program u čast naše blaženice.
Na sam blaženičin spomendan 9. srpnja naš
je župnik u župi sv. Josipa slavio svetu misu u
zajedništvu s don Maksimilijanom Buždonom,
a propovijedao je trajni đakona iz Zagreba Miljenko Bošnjak. Tumačeći evanđeoski ulomak
o iscjeljenju bolesne žene i uskrišenju Jairove
kćeri (usp. Mt 9, 18-26) spomenuo je i to da
je bl. Marija Propetoga trpjela mnoge boli i više puta za svoga života bila bolesna. To je ipak
nije spriječilo u nasljedovanju Krista i pomaganju bolesnima. Slavlju spomendana vrtićka su
djeca pridonijela pjevanjem i recitiranjem o bl.
Mariji Propetoga, a župni je zbor euharistijsko
slavlje protkao pjesmama posvećenima blaženici. Vjernici su časteći blaženičine relikvije zahvaljivali Bogu za njezin svet život i utjecali joj
se u zagovor.
s. M. Irena Bajan
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Zagreb
U dvjema zagrebačkim župama vjernicu su
se na proslavu spomendana bl. Marije Propetoga pripravljali trodnevnicom. Prije liturgijskih
slavlja molila se Gospina krunica uz blaženičine tekstove i njoj posvećene litanije, a nakon
svake mise vjernici su mogli iskazati štovanje
njezinim moćima. U župi sv. Petra misna su
slavlja predslavili Mladen Delić, Marko Medo i
Stjepan Berljak u zajedništvu sa župnikom Josipom Golubićem, a u župi sv. Josipa su to bili Marko Medo i župnik Antun Vukmanić uz
koncelebraciju Marka Kovača. Svojim propovijedima poticali su okupljene na promišljanje
o osobnom životu u svjetlu Božjega milosrđa i
njegove ljubavi prema nama te ukazivali na svijetli primjer bl. Marije Propetoga koja se potpuno predala Božjoj ljubavi. Svojim pjevanjem
i čitanjem liturgijskih čitanja u slavljima su sudjelovali: zbor mladih župe sv. Ane iz Rudeša,
zbor gospođa iz župe sv. Josipa na Trešnjevci,
župni zbor župe sv. Franje Asiškoga iz Velikog
Bukovca, Suradnici Kćeri Milosrđa iz župe sv.
Josipa i sestre Kćeri Milosrđa.
Misno slavlje spomendana u župi sv. Petra
s domaćim je župnikom predslavio Tomislav
Kralj, župni vikar župe sv. Pavla apostola u zagrebačkom Retkovcu. Govoreći o tomu da će
ljudska povijest svakoga od nas završiti s početnim pitanjem: »Gdje ti je brat tvoj?« protumačio je da je bl. Marija Propetoga važnost toga pitanja shvatila već kao mlada djevojka. Cijeli je svoj život na njega odgovarala kroz rad,
žrtvu, molitvu i odricanje zorno svjedočeći da
se kao kršćani trebamo brinuti za svakog čovjeka, pa bio to i naš najmanji brat ili najmanja
sestra. Na misi je pjevao zbor mladih župe sv.
Pavla, a uz mnoštvo vjernika sudjelovala su i
djeca dječjeg vrtića »Marija Petković« sa svojim roditeljima.
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U župi sv. Josipa misu spomendana predslavio je Marko Kovač, a propovijedao je župnik Antun Vukmanić koji je podsjetio na Isusov poziv upućen svakome od nas, poziv da ga
slijedimo. Svatko bi se trebao zapitati: »Što sam
učinio da budem sretan, odnosno sretna?« Doista, što smo sve spremni učiniti tražeći svoju
sreću? Puno ljudi svoju sreću traži na krivim
putovima. Pa i mi koji se zovemo Kristovim
imenom često zastranimo u traženje neke kratkotrajne sreću na kakvu krivom putu. Isus nam
nudi drukčiji put – put potpune i istinske sreće.
Kao vjernici bit ćemo sretni tek onda kad odgovorimo pozivu koji Isus neprestano stavlja pred
nas. Marija Propetoga nam je primjer žene koja
je tome pozivu odgovorila spremna i otvorena
srca. Bila je hrabra i odvažna zaputiti se u nepoznato, potpuno oslonjena na Božje vodstvo.
Nakon svečane mise Suradnice Kćeri Milosrđa
organizirale su za blaženičine štovatelje prigodno druženje.
s. M. Slavica Vicić


Osijek
U župi Svete obitelji Jug 2 i ove smo se godine na proslavu spomendana bl. Marije Propetoga pripravljali trodnevnicom koju su zajedno
s misom spomendana predslavili naš prijašnji
kapelan fra Tomislav Faletar i sadašnji fra Igor
Andrijević. U svojim su propovijedima govorili
o blaženičinu životu, njezinu djelovanju u karizmi milosrđa i junačim krepostima po kojima
je uzdignuta na čast oltara. U misnom slavlju
spomendana osobito su sudjelovala djeca iz vrtića »Marija Petković«, a sve je bilo prožeto porukom koju je blaženica utjelovila u svom živo22
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tu – poruka pomoći i brige za djecu i siromašne. Upravo je to bio način blaženičina djelovanja u društvu, kako u domovini tako i u svijetu
u raznim zemljama od kojih je neke i sama posjetila i u njima djelovala, a danas to nastavljaju njezine sestre Kćeri Milosrđa. Djeca su veoma zauzeto čitala misna čitanja i sudjelovala u
prinosu darova koji su simbolizirali i blaženičino djelovanje: kruh, vino, svijeća, Biblija, globus, maslinova grančica... Poslije pričesti vrtićka skupina predškolaca recitirala je blaženičine
misli iz njezine prebogate pisane ostavštine. Sve
misli koje su djeca naučila i zdušno nam ih prenijela snažno su nas se dojmile i vrlo upečatljivo
uokvirile sveukupnu proslavu blaženičina spomendana.
Nikolina Janc


Subotica, Srbija
U župi sv. Roka i ove smo godine svečano proslavili spomendan naše suzaštitnice bl.
Marije Propetoga za koji smo se pripremili devetnicom. Svaku je večer bila prigodna pobožnost nadahnuta blaženičinim mislima uz njoj
posvećene litanije, molitvu krunice i Križnoga
puta, a jedan dan su se molile Hvale i zazivi nebeskom Ocu koje je blaženica sastavila. Svaki je
dan devetnice imao posebnu molitvenu nakanu
– za djecu i obitelji, za nerođeni života, za nezaposlene, za misije i misionare, za promicanje
nove evangelizacije, za duše u čistilištu, za neplodne bračne parove da dobiju potomstvo te
za teško bolesne, stare i nemoćne kad je tridesetak osoba primilo i sakrament bolesničkoga
pomazanja. Jedan je dan bio posvećen molitvi
za duhovna zvanja, a posebice u Družbi Kćeri
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Milosrđa. Toga je dana poslije mise bilo klanjanje do ponoći.
U subotu smo hodočastili u marijansko svetište »Bunarić« gdje su naši župljani predmolili
krunicu s meditacijama radosnih otajstava prema tekstovima bl. Marije Propetoga, a bila je
izložena i njezina slika s djecom koja je ove godine bila zaštitni znak proslave.
Prije mise spomendana djeca iz vrtića »Marija Petković« izvela su sa svojim odgojiteljicama program prema slikovnici s. M. Jasne Crnković »Božji smiješak«. Svečanu je misu predslavio novosadski kapelan Marijan Vukov, povjerenik za mlade Subotičke biskupije u zajedništvu s preč. Josefom Vogrincem, fra Zdenkom Gruberom i domaćim župnikom mons.
Andrijom Anišićem. U propovijedi je podsjetio
na to da su upravo djeca i siromasi bili najveća
ljubav bl. Marije Propetoga i da je u toj ljubavi
bila neumorna. U brizi za njih nikad nije pokleknula ni pred kakvim preprekama. To ju je
dovelo i u Suboticu, gdje je tražila pomoć za siromašne i gladne u Blatu. Ista ju je ljubav vodila i kad je poslala svoje sestre u subotički dom
za napuštenu djecu »Kolevka« u kojem su sestre
neumorno radile sedam godina. Propovjednik
je pozvao vjernike da se u svojim potrebama s
povjerenjem utječu u blaženičin zagovor jer već
postoje brojna svjedočanstva o uslišanim molitvama.
U slavlju su sudjelovali blaženičini štovatelji iz Subotice i iz okolnih župa zajedno s prijateljima sestara i dječjega vrtića »Marija Petković«. Liturgijsko su pjevanje predvodili mladi iz
VIS-a »Proroci«, a Božju su riječ čitale i predmolile molitvu vjernika sestre Kćeri Milosrđa
i odgojiteljice iz vrtića, dok je župnik pročitao
molitvene nakane koje su vjernici uputili Bogu
po zagovoru bl. Marije Propetoga. Predstojnica subotičkoga samostana Družbe Kćeri Milo24
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srđa s. M. Bogdana Perić zahvalila je svim sudionicima slavlja na zajedništvu i ljubavi prema
blaženici, uspoređujući ljubav naših župljana i
drugih blaženičinih štovatelja s onima vrlo gorljivima u Južnoj Americi. Vjernici su iskazivali
štovanje blaženičinim moćima u njezinoj kapelici, utječući se i nadalje u njezin zagovor. Slavlje se nastavilo u vrlo živom zajedništvu u župnom dvorištu, gdje su sestre i roditelji vrtićke
djece pripremili agape.
mons. Andrija Anišić


Uskoplje, BiH
Budući da je ove godine spomendan bl.
Marije Propetoga padao na radni dan proslavili smo ga u nedjelju, a za to smo se pripravljali trodnevnicom u kojoj smo prije mise molili
krunicu s blaženičinim promišljanjima otajstava i njezine litanije koje su predvodila djeca iz
skupine »Biseri Očeva milosrđa«. Naš župnik
fra Vinko Marković i kapelan fra Josip Matijanić svaki su dan uvodeći u liturgijsko slavlje
govorili o bl. Mariji Propetoga upoznajući tako vjernike s njezinim životom, djelovanjem i
duhovnošću. Prvi smo dan trodnevnice imali
i euharistijsko klanjanje kad smo molili za naše
obitelji i osobe u posvećenom životu.
U nedjelju su djeca prije svake mise u našoj crkvi izvela recital o životu i radu bl. Marije
Propetoga i neke njoj posvećene pjesme, a sva
je slavlja predslavio fra Josip. Tumačeći nedjeljno evanđelje u kojem je opisano kako Isusa nisu prihvatili njegovi sumještani niti su u njemu
prepoznali obećanog Mesiju, usporedio je to s
neprihvaćanjima na koja je naišla i naša blaženica u svome poslanju. Zapitao se kako i gdje mo25
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žemo prepoznati Isusa danas u našim životima
i istaknuo nam blaženicu koja »je Isusa prepoznala u njegovoj riječi, u euharistiji, u sakramentima, a onda i u ljudima, posebno onima
malenima i odbačenima. Isus svaki dan prolazi
kroz naš kraj. Marija Propetoga nas poziva da
ne budemo kao mještani Nazareta koji u Isusu
nisu prepoznali proroka. Prepoznati Isusa nije povlastica samo svetaca. Vrlo često nam sveci djeluju kao neka mitska stvorenja, daleko od
našega vremena i prostora. Upravo bl. Marija
Propetoga stoji pred nama kao ona koja je bila
jedna od nas, živjela među nama, hodala među
nama, dijelila s nama naše radosti, strahovanja i
nadanja. Stoga smo svi pozvani na svetost. Pozvani smo da prepoznamo Isusa Krista i da ga
svojim životom slijedimo.«
Potom su vjernici u molitvi častili blaženičine moći. Budući da naš zbor nosi njezino ime
poslije pučke mise ostali smo u zajedništvu uz
pjesmu, kavu i kolače u ugodnu razgovoru.
Mi, sestre Kćeri Milosrđa koje djelujemo u
ovim krajevima naše Bosne, zahvaljujemo Bogu, svećenicima i župljanima na radosti proslave spomendana naše utemeljiteljice bl. Marije Propetoga koja je svojevremeno dotaknuta
i prožeta Isusovom blizinom i ljubavlju prepoznala da se bijeda i uskogrudnost svijeta može
nadvladati snagom milosrđa. Molimo je da danas i mi, njezine duhovne kćeri i svi Kristovi
vjernici, uvijek iznova prepoznajemo Isusa kao
temelj i okosnicu svoga života. Neka ona svojim zagovorom prati sva stremljenja i nade naroda na ovim prostorima Bosne.
s. M. Angelina Tokić
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Hamilton, Kanada
Već sedmu godinu zaredom župni ogranak
Kolumbovih vitezova »Mons. Stjepan Šprajc«,
u suradnji sa župnim ogrankom društva »Katolička žena« i župnom folklornom skupinom
»Zlatni pajdaši« organizira proslavu spomendana bl. Marije Propetoga u župnom parku Smithville u Hamiltonu, nedaleko od poznatih slapova Niagare. Do vanjskoga oltara u zelenilu
i drveću u procesiji predvođenom vitezovima
Ivom Nikolićem i Franjom Idžanovićem koji
su nosili hrvatsku i kanadsku zastavu blaženičinu su sliku nosile Mary Ratajić i Ana Stipančić, a počasnu stražu služili vitezovi Tomo Pašalić i Stipe Ćurić. Predslaveći misno slavlje župnik hrvatske župe Sv. Križa Marijan Mihoković istaknuo je blaženičine vrline i zasluge koje je čine dostojnom vjerničkoga štovanja i priznanja po kojem je u svijetu poznata kao »hrvatska Majka Terezija«.
Posve je razumljivo da Kolumbovi vitezovi časte bl. Mariju Propetoga, jer i oni među
svoja četiri stupnja prisege koju polažu imaju
milosrđe (charity) kao prvi stupanj, dok je drugi stupanj jedinstvo (unity), treći bratimstvo
( fraternity), a četvrti domoljublje (patriotism).

Red Kolumbovih vitezova sljedeće godine slavi 130. obljetnicu postojanja i karitativnog rada,
a ima oko 1.000.800 članova u više država, između ostaloga u SAD-u, Kanadi, Meksiku, Filipinima, Brazilu, Karipskim otocima, dok su u
Europi prisutni samo u Poljskoj, gdje je ujedno
i njihovo europsko predstavništvo.
Stipe Ćurić

27

Događanja u župi Svih svetih...
s. M. Danijela Škoro,
katehistica i voditeljica
malih i velikih »Stopa« u Blatu

Susret dječjih vrtića »Marija Petković«
u Blatu od 8. do 10. lipnja 2012.

Djeca iz vrtića »Marija Petković« koje vode sestre Kćeri Milosrđa u Puli, Zagrebu,
Subotici, Splitu i Blatu opet su se okupila na svome već redovitome susretu u okrilju blaženičina svetišta. Blatski domaćini srdačno su i velikodušno, kako to samo oni
znaju, ugostili svoje prijatelje.
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Kao i svakog devetog u mjesecu tako je i
ovaj put u svetištu bila upriličena cjelodnevna
molitva klanjanje pred Presvetim oltarskim sakrementom u kojem su na svoj način sudjelovala i djeca sa svojim pratiteljima, roditeljima i
odgajateljicama, uz redovite sudionike, vjerne
štovatelje bl. Marije Propetoga i našega župnika
don Nikole Berišića. Nakon molitve u svetištu,
u samostanskoj je dvorani za roditelje i pratitelje organizirana tribina na kojoj je predavanje
o temi »Kupiti ili otkupiti dijete« održao svećenik splitsko-makarske nadbiskupije don Ivan
Bodrožić, profesor na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu.
U ovoj prigodi djeca uvijek u Domu kulture
izvedu prigodan program koji se sastoji od plesa, recitacija, igrokaza i pjesama, a ponajviše od
radosti i smijeha iz iskrenih dječjih srdaca koja
uistinu znaju darovati ono najvrjednije što imaju – sebe same bez ikakva pridržaja.
Poslijepodne smo u samostanskom dvorištu slavili svetu misu koju je don Ivan Bodrožić predslavio u zajedništvu s našim župnikom
i don Goranom Vilovim, svećenikom subotičke biskupije. Liturgijsko je pjevanje predvodio
dječji župni zbor »Stope«, a vrtićani su se pridružili pjesmom, čitanjem molitve vjenika i
prinosom darova.
Susret je završio u nedjelju jutarnjom svetom misom u župnoj crkvi, a predslavio ju je
don Goran Vilov uz zdušno sudjelovanje raspjevanih malih »Stopa«. Naši su gosti opet uživali u razgledavanju Blata, njegovih znamenitosti i cijeloga otoka Korčule u kojima, kako i
sami kažu, uvijek iznova uživaju, jer se takva
ljepota i pitomost rijetko gdje nalaze.
Hvala dragom Bogu na daru zajedništva i
prijateljstva koje traje sve tamo od vrtićke dobi
za cijeli daljnji život. Neka nas on sve vodi i blagoslivlja u sve dane i po zagovoru naše blaženice koja nas i okuplja u svome rodnome Blatu.
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Obnovljena Zlatna harfa
u Dubrovačkoj biskupiji
Prošlo je već 14 godina otkako se održala
posljednja Zlatna harfa u Dubrovačkoj biskupiji,
a 16. lipnja 2012. u Blatu ugledala je ponovno
svjetlo dana. Njezini dugogodišnji organizatori
bili su don Josip Barišić i s. Emilija Jasak u Stonu, a potom fra Stipe Žužić na Kuni Pelješkoj.
Ovaj put u Blato nam je pristiglo 7 dječjih
župnih zborova s oko 260 djece:
- dječji zbor župe Svetog Križa iz Gruža
(voditeljica Marija Brčić);
- dječji župni zbor Lanterna iz župe Sv.
Marka iz Korčule (voditeljica s. Blaženka
Rudić);
- dječji zbor župe Sv. Juraj iz Osojnika (voditeljica Paulina Muhoberac);
- župni zbor mladih Postranje iz župe Velike Gospe (voditeljica Nikolina Miloslavić);
- dječji zbor Dominik iz župe Sv. Josipa iz
Vele Luke (voditeljice s. Tješimira Bešlić i
Danijela Cetinić);
- dječji župni zbor Mali Konavljani iz župe
Sv. Nikole iz Čilipa (voditeljica Sanja Kovačić);
- dječji župni zbor Stope iz župe Svih svetih
iz Blata (voditeljica s. Danijela Škoro).
Svoje su zborove požrtvovno pratili župnici fra Mihael Mario Tolj, don Josip Barišić, don
Robert Čibarić i don Jozo Sebežević.
Nakon dočeka gostiju i okrjepe u samostanu sestara Kćeri Milosrđa mali su blatski volonteri gostima bili dragocjeni tumači znamenitosti svoga mjesta – od svetišta i župne crkve
do niza drugih ljepota kulturno-vjerske baštine
koju su s ponosom pokazivali.
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U samostanskom je dvorištu uz blaženičino
svetišta slavljena večernja sveta misa, a predvodio ju je don Petar Palić, generalni vikar Dubrovačke biskupije u zajedništvu s pristiglim
župnicima te našim domaćim župnikom don
Nikolom Berišićem, korčulanskim dekanom i
don Ivicom Pervanom, župnikom iz Boninova.
Svi su zborovi zdušno pjevali, a sudjelovali su i
u liturgijskim čitanjima.
Potom je u prepunom Domu kulture uslijedio središnji dio programa Zlatne harfe u kojem
je svaki zbor otpjevao po dvije pjesme. Započeli
su mali vrtićani koji su publiku doslovno podigli na noge svojim Kotiljunom, tradicionalnim
blatskim narodnim plesom. Između pjesama u
lijepo složenoj računalnoj prezentaciji doznali
smo osnovne podatke o svakom zboru, a mali
voditelji programa vrlo su simpatično upućivali na sve to.
Naš je župnik zahvalio svima na sudjelovanju, a posebice dobročiniteljima čija je velikodušnost omogućila ovaj susret, a gostima je
uručio i male darove. Zahvale je izrekao i don
Petar Palić i svakom zboru podijelio priznanja
za sudjelovanje na Zlatnoj harfi.
Doista zasluženu večeru sudionici su dobili
u samostan sestara Kćeri Milosrđa, a za kolače
zahvaljujemo blatskim mamama i bakama koje
su ih s puno srca i ljubavi pripravile. Radosna lica i prebogata srca svih sudionika najbolji su jamac da će se želja za sljedećom Zlatnom harfom
u Blatu doista i ostvariti. Stavljamo to u zagovor naše blaženice i već sad se radujemo novom
međusobnom darivanju.
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Katarina Pučar,
dopredsjednica udruge
Ekosspiritus

Postala nam je živa i prisutna!

U okviru svoga redovitog projekta »Lijepa li
si...« udruga Ekosspiritus iz Samobora posjetila
je od 22. do 25. lipnja otok Korčulu. »Posudivši
ime od poznate pjesme odmah se naglasio glavni cilj ovakvih putovanja: stanovnike Lijepe naše poticati da u njoj ne budu samo turisti, već
tražitelji onoga što nije uvijek očigledno. I tako
godinama pronalazimo bogatu kulturu, tradiciju, kršćanske korijene i jedinstvene prirodne
ljepote kamo god da krenemo i uvijek se čudimo – kao da to nije naša zemlja, kao da ne živimo u njoj cijeli svoj život. Ne možemo voljeti
ono što ne poznajemo i zato ovakvi programi
uvijek imaju dobar odaziv.
Ovoga puta stotinjak sudionika svoj posjet
krasnoj Korčuli održalo je posjećujući ljude –
redovničke zajednice, župe i bratovštine gdje su
nam govorili i o povijesti i o budućnosti Crkve
na tim prostorima. Prve su nam dobrodošlicu
poželjele sestre dominikanke iz samostana Svetih anđela čuvara s kojim smo imali zajedničku molitvu večernje. Posjetili smo i crkvu sv.
Nikole i red dominikanaca, te slavili euharistiju u bogatom zajedništvu župljana u katedrali sv. Marka. Za skupinu laika posebno je za-

32

nimljiv bio susret s Bratovštinom Svih svetih,
jednom od tri koje djeluju u Korčuli, i uspoređivanje njihove tradicije i zauzetoga sudjelovanja u životu Crkve s onim što nalazimo u svojim župama.
Ipak bismo kao posebno mjesto koje nas je
obogatilo izdvojili susret sa sestrama Družbe
Kćeri Milosrđa i molitvu na grobu bl. Marije
Propetoga u Blatu. U jednom od osvrta koji je
objavljen i na našoj internetskoj stranici (www.
ekosspiritus.hr) posebno se izdvaja simpatična,
živahna 92-godišnja časna sestra koja nam je
govorila o bl. Mariji Propetoga koju je osobno
poznavala. Tako je Marija Propetoga našla put
do mnogih mladih vjernika koji prije za nju gotovo da i nisu znali, a ovako u ovom osobnom
svjedočenju postala im je odjednom živa i prisutna.
Iako su sestre vrlo velikodušno u vrućem
danu ponudile okrjepu, hladne napitke i zalogaje, tih sat vremena koliko smo boravili u samostanu, svetište s blaženičinim grobom ni u
jednom trenutku nije ostalo prazno. Tko zna
kakve su sve nakane izrečene u ovom ozračju mira svetišta, sa zanimljivom pojavom ostav-

Događanja u župi Svih svetih...

ljanja fotografija na blaženičinu grobu. Sve je
okruženje prorastala tišina svetišta, nutarnji
mir i vlastite misli, želje i potrebe hodočasnika.
Svi su obišli muzej posvećen životu blaženice i
još više obogatili svoja saznanja o tome što znači život u samostanu.
Kao posljednji dio programa u Blatu sudionici su se okupili na gradskom trgu i u župnoj
crkvi Svih svetih gdje nas je dočekao župnik i
upoznao s mjestom i pobožnošću u njemu, a
zatim je katehetsko-poučni dio vodio vjeroučitelj Radovan Librić. Za mnoge je to bio prvi susret s običajima kao što je procesija Sv. Vincence
koja se održava  točno svakih sto godina te procesijom »Po gorah« kojom se obilaze starohrvatske crkvice u okolici mjesta uz napjeve »Isusovim ranama« i »Gospin plač«.
Nakon tih poučnih sadržaja nastavilo se
uživati i u kupanju, sunčanju, lokalnim delicijama, druženju i zajedništvu, a dojmovi su se samo slagali jedni na druge. Dugo ćemo ih pamtiti. Zahvaljujemo sestrama na gostoljubivosti i
vjerujemo da će barem netko od ovogodišnjih
hodočasnika postati vjeran štovatelj bl. Marije
Propetoga.
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Zagovori bl. Marije Propetoga...

Od tada ništa više nije bilo isto!
Kao majka koja te duboko štuje, slijedi i iznad
svega vjeruje u tvoj moćni zagovor, bl. Marijo
Propetoga, želim posvjedočiti svoje uvjerenje o
onom što doživljavam da je plod tvoga moćnog
zagovora u nebeskog Oca koga si iznad svega
ljubila. Kao odgovoran roditelj pratim svako
svoje dijete kroz život, ali uvijek računam i na
pomoć nebeskog Oca koji poznaje svako svoje
stvorenje i neizmjerno ga voli.
O, kako je čovjek slab i neprestano pada pod
križem života, ali se uz molitve i diže i ide dalje. U jednom trenutku života moje dijete nije
vidjelo puta kojim bi treba krenuti. Teško mu je
bilo, a majci još i teže. Molim Boga uvijek, ali
ovaj put je molitva bila usmjerena samo na jedno: »Povedi ovo svoje dijete, Bože, putem kojim ti želiš, a ne kako to ja kao majka želim!«
Ovaj put iskreno i od srca obraćam se bl. Mariji Propetoga i s dubokom pouzdanje molim je
za pomoć i zagovor. U dubokoj tišini, devetog
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u mjesecu, u molitvi pred Presvetim oltarskim
sakramentom čujem neki nutarnji glas: »Ne boj
se! Sve prepusti svom nebeskom Ocu.« Od tada
ništa više nije bilo isto. Ni dijete, ni majka! Dijete je dragi Bog prosvijetlio, ohrabrio, dao mu
duha hrabrosti, snage i mudrosti da slobodno
kroči kroz život. Plodovi toga su u svakom pogledu vidljivi. Dijete je bilo začuđeno vlastitim
uspjehom! Poučila sam ga da je to djelo nebeskog Oca, a zasluga naše blaženice o kojoj moja
djeca znaju puno.
Stoga sam zahvalna dragom Bogu što nam
je u bl. Mariji Propetoga podario moćnu zagovornicu i pokazao nam put kojim nam je hoditi
i nasljedovati je u njezinu predanju Kristu. I dalje molim i ovo svoje dijete, kao i cijelu obitelj,
povjeravam blaženičinu moćnom zagovoru, da
nas sve dragi Bog vodi stazama života i da nas
sve štiti svojom desnicom.
Zahvalna majka
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Marija Propetoga,
hrvatska blaženica
Njezino tijelo k’o Raspelo
Duhom Svetim prožeto,
u očima ljubav sja –
slavi Gospoda.
Kao kliktaj radosti
ona tugu podnosi,
rane Krista propeta
u duši je nosila,
u srcu joj gori žar –
za patnike milodar.
Brižne ruke brišu suze
i krunicu promiču,
puku Božjem nadu daju
da se u križ uzdaju,
jer tko ide putem križa,
istine i ljubavi
siguran je da će on
baštiniti rajski dvor.
U mjesecu kad lipe cvatu,
za njezinu žrtvu obilatu
na čast oltara i ponos Hrvata
postavi je papa Ivan Pavao II.
Blažena postade
po svojoj muci,
u kolijevci slobode –
Gruškoj luci.
Blažena službenica Božja
Marija Propetoga Isusa,
ta kći hrvatska
čija je ljubav milosna,
nošena čežnjom za propetim tijelom
da riječju i djelom melem mu da,
prezrenima i siromašnima
služila je, jer u njima prepozna
lice Krista patnika
i ljubav se Božja, pravedna
u njoj utjelovila.
Duhovno jaka Marija Propetoga,
kći milosrđa, kći poslušna iz Blata,
u Kristove rane zaodjenuta,
da navijesti evanđelje spasenja.
Branka Mlinar, Omiš 2005.

»Što je bl. Marija Propetoga izuzetno napravila? Zašto je ona blažena?
Živjela je evanđelje!
Nije na sebe obukla redovničko odijelo da bi bila drukčija od drugih.
Nije pobjegla od svijeta da bi bila
zaštićena od njega. Ona je upravo u
redovničkome odijelu učinila revoluciju. Ona se nije u samostanskim
zidinama zaštitila od ovoga svijeta,
nego je samostanske zidove upravo
otvorila svijetu i uvela svijet u samostan.
I to je ono što nas ovdje okuplja – ta
njezina velika ljubav. Sav naš rad treba počivati na skromnosti koja će
biti prepoznata, na toj velikoj
ljubavi. Neka temelj svega
našeg djelovanja bude poniznost, a iza toga će sve
doći na svoje mjesto.«
don Jozo Sebedžević,
župnik iz Vele Luke
u propovijedi mise 6. dana
devetnice uoči blagdana bl.
Marije Propetoga u njezinu
svetištu 5. srpnja 2012.

