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Riječ urednice

Živio Mali Isus!

Dragi prijatelji Maloga Isusa!

Početak godine 2013. obilježili su veliki događaji u Crkvi. Prvi od neuobičajenih događaja  bio je  
odreknuće od Petrove službe, pape Benedikta XVI. Cijeli svijet kao i najbliži suradnici Njegove Sveto-
sti, vijest o tom događaju primili su  sa velikom nevjericom i nesigurnošću. Ipak, papa Benedikt XVI. u 
svom obraćanju nazočnim kardinalima na konzistoriju održanom 11. veljače 2013.g. jasno je prenio 
svoju odluku i razlog odreknuća od te službe. Crkvu i sve njezine članove, ohrabrio je porukom koju 
je uputio svima na općoj audijenciji održanoj na Trgu Svetoga Petra, 27. veljače 2013.  U njoj, jasno 
je poručio Sveti Otac, da Crkva nije njegova, nije naša, već Kristova, i On Krist, neće dopustiti da po-
tone. To je bila i jest jedina sigurnost, koju ništa ne može potamniti. I zbog toga danas je moje srce 
ispunjeno zahvalnošću Bogu, jer nikada nije uskratio čitavoj Crkvi i meni svoju utjehu, svoje svjetlo, 
svoju ljubav. 

28. Veljače 2013. u 20 sati, ostala je upražnjena Stolica Svetoga Petra. U Crkvi je nastupilo vrije-
me intenzivne molitve za izbor novoga Pastira. Slijedile su konklave. U večernjim satima  13. ožujka  
2013. Crkva je dobila novoga Papu, nadbiskupa  Jorge Maria Borgolio iz Argentine, Buoenos Airesa  
- Papa imenom Franjo.  Po prvi puta Crkva je dobila Papu iz Južne Amerike. To je 266. Papa u povijesti 
Crkve. Novi Pastir, papa Franjo, osvjetljava nam svojim divnim svjedočanstvom jednostavnog služe-
nja Kristovoj Crkvi  i upravljanja Petorovm lađom, sigurni hod na putu vjere. U svojim porukama Papa 
poziva sve da neustrašivo svjedoče svoju pripadnost Kristovoj Crkvi pred svim izazovima ovoga svi-
jeta, upravo tamo gdje Kristovo Evanđelje najviše govori o prisutnosti “Tijela Kristova“. To “Crkveno 
zajedništvo i ako uvijek ima univerzalnu dimenziju, najneposredniji svoj vidljivi izraz nalazi u župi: ona 
je krajnje mjesno očitovanje Crkve ... Župa je Božja obitelj, kao skupina braće koju prožimlje jedan 
duh, obiteljski, bratski, otvoreni dom, zajednica vjernika.“  

U ovom pozivu na crkveno zajedništvo i svjedočanstvo Evanđelja, osjetite se pozvani i vi kao čla-
novi Društva Prijatelja Maloga Isusa. Uložite primljene darove za rast cijele Crkve, na poseban način, 
vašim župskim zajednicama darujte primljeni  dar služenja.

Dragi Prijatelji Maloga Isusa, u našem novom informativnom biltenu Prijatelj Malenih moći ćete 
iščitati ispisana vaša istinska svjedočanstva Evanđeoske ljubavi prema Isusovoj najmanjoj braći, apo-
stolske pothvate PMI-a u župskim zajednicama, živi liturgijski i molitveni život članova DPMI-a. To 
je  samo jedan dio vašeg doprinosa izgradnji crkvenog zajedništva u župskim zajednicama u kojima 
djelujete, drugo sve neka je znano samo Bogu. 

Nastavimo tijekom  milosne Godine vjere, zanosom Božjega Duha i Božje ljubavi u srcu, kojom je 
gorio sluga Božji Josip Stadler, izvršavati zadaću poslanja Kristovih prijatelja u Crkvi. Pođimo na peri-
ferije naših župa, naših sela i gradova, tražiti Isusovu najmanju braću i sestre. Posvjedočimo svima da 
“Bog ljubi čovjeka! To je najjednostavnija zbunjujuća novost što je Crkva duguje čovjeku.“ 

Prijatelju Maloga Isusa  – Bog te ljubi!

Urednica
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Događaji u Crkvi

“HABEMUS PAPAM!”
Novi poglavar Katoličke crkve kardinal Jorge Mario Bergoglio

PAPA BENEDIKT XVI. ODREKAO SE PETROVE SLUŽBE 

U Vatikanu, 11. veljače 2013.g. Papa Benedikt XVI. tijekom 
konzistorija povodom triju kanonizacija najavio je svoje odreknuće 
od papinske službe. Donosimo Izjavu Svetog Oca u cijelosti:

"Draga braćo, sazvao sam vas na ovaj konzistorij ne samo zbog 
triju kanonizacija, već i zato da vam priopćim jednu veoma važnu 
odluku za život Crkve. Nakon što sam se više put preispitao pred 
Bogom, došao sam do uvjerenja da mi moje snage, zbog poodmakle 

dobi, više ne dopuštaju vršiti na prikladan način moju papinsku službu. Veoma sam svjestan da se 
tu službu, zbog njezine duhovne naravi, mora obnašati ne samo djelima i riječima, već ništa manje 
patnjom i molitvom. No, u današnjem svijetu, izloženom brzim promjenama i potresanom veoma 
važnim pitanjima za život vjere, za upravljanje lađom svetog Petra i naviještanje evanđelja potrebni 
su također tjelesna i duševna snaga, koja se, posljednjih mjeseci, kod mene smanjila tako da moram 
priznati da nisam više sposoban dobro vršiti povjerenu mi službu. 

Zbog toga, duboko svjestan težine ovoga čina, u punoj slobodi, izjavljujem da se odričem službe 
Rimskog biskupa, nasljednika svetog Petra, koju su mi 19. travnja 2005. povjerili kardinali, tako da će 
od 28. veljače 2013., u 20 sati, stolica Svetog Petra biti upražnjena i morat će se sazvati - od strane 
onih kojima je to zadaća - konklave za izbor novog pape. 

Draga braćo, zahvaljujem vam od sveg srca za svu ljubav i rad kojima ste sa mnom nosili teret moje 
službe i molim oproštenje za sve moje pogreške. Povjerimo, sada, svetu Crkvu brizi Vrhovnog Pastira, 
Našega Gospodina Isusa Krista i zazovimo svetu Majku Mariju da svojom majčinskom dobrotom bude 
na pomoć ocima kardinalima u izboru novog pape. Što se mene osobno tiče, želim i ubuduće služiti 
svim srcem, čitavim životom posvećenim molitvi, svetu Crkvu Božju."

Prvi kardinal iz reda đakona Jean-Louis Tauran 13. ožujka 
2013. oko 20.15 sati pojavio se na svečanoj urešenoj loži va-
tikanske bazilike i nakon tradicionalne objave na latinskom: 
“Habemus Papam!” (Imamo Papu!) obznanio da su kardinali 
elektori danas na konklavama izabrali za papu argentinskog 
kardinala Bergoglia koji je izabrao ime Franjo.

Isusovac Jorge Mario Bergoglio (76), nadbiskup je Buenos 
Airesa, Argentina. Doktorirao je u Njemačkoj. Ima sveučilišnog 
iskustva (rektor filozofsko-teološkog fakulteta u San Miguelu). 
Biskupom postaje 1992., a 1997. imenovan je koadjutorom 
nadbiskupom Buenos Airesa. Bio je predsjednik Argentinske 
biskupske konferencije od 2005. do 2011. Imenovan kardina-
lom 2001. godine. 

Član je Kongregacije za bogoslužje i sakramente, Kongregacije za kler, Kongregacije za institute 
posvećenog života i družbe apostolskog života, Papinskog vijeća za obitelj i Papinske komisije za La-
tinsku Ameriku. 
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Događaji u Crkvi

Vatikan, 8. svibnja 2013. 

VODA ŽIVA 
Kateheza pape Franje na općoj audijenciji 8. svibnja 2013.

Draga bračo i sestre, dobar dan!

Vazmeno vrijeme koje s radošću živimo, vođeni liturgijom Crkve, je u pravom smislu riječi vrijeme 
Duha Svetoga kojeg raspeti i uskrsli Isus daje "bez mjere" (usp. Iv 3, 34). To se milosno vrijeme 
zaključuje svetkovinom Duhova, u kojoj Crkva ponovno proživljava izlijevanje Duha Svetoga na Mariju 
i Apostole sabrane na molitvu u dvorani Posljednje večere.

Trojstva; on je veliki dar Krista Uskrsloga koji naš um i naše srce otvara vjeri u Isusa kao Sina kojega je 
Otac poslao i koji nas vodi prijateljstvu, zajedništvu s Bogom.

No želim se zadržati prije svega na činjenici da je Duh Sveti neiscrpni izvor Božjeg života u nama. 
Ljudi svih vremena i svih krajeva žele život u punini, žele lijep, pravedan i dobar život, život kojem 
neće prijetiti smrt, već koji može sazrijevati i rasti do svoje punine. Čovjek je poput nekog putnika 
koji, prolazeći pustinjama života, žeđa za živom, svježom izvor vodom, koja može utažiti njegovu 
duboku želju za svjetlom, ljubavlju, ljepotom i mirom. Svi osjećamo tu želju! A Isus nam daruje tu 
vodu živu: ta je voda Duh Sveti, koji dolazi od Oca i kojeg Isus izlijeva u naša srca: "Ja dođoh da život 
imaju, u izobilju da ga imaju" (Iv 10, 10).

Isus obećava Samarijanki da će dati "vodu živu", u preobilju i zauvijek, svima onima koji ga 
priznaju Sinom kojega je Otac poslao da nas spasi (usp. Iv 4, 5-26; 3, 17). Isus je došao dati nam 
"vodu živu" koja je Duh Sveti, da naš kroz život vodi Bog i njegov duh, da ga jača Bog. Kada mi 
kažemo da je kršćanin duhovni čovjek time želimo reći slijedeće: kršćanin je osoba koja misli i djeluje 
u skladu s Božjom voljom, po Duhu Svetom. Ali pitam se: jesu li naše misli u skladu s Božjom voljom? 
Ili puštamo da nas vode mnoge druge stvari koje nisu Božje? Svaki od nas mora na to odgovoriti u 
dubinu svog srca.

Sada bi se mogli zapitati: zašto ta voda može potpuno ugasiti našu žed? Mi znamo da je voda 
bitna za život; bez vode se umire; ona gasi čovjekovu žeđ, pere, daje zemlji plodnost. U Poslanici 
Rimljanima nalazimo ovaj izraz: "Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam 
je dan" (5, 5). "Voda živa", Duh Sveti, dar Uskrsloga koji se nastanjuje u nama, čisti nas, prosvjetljuje, 
obnavlja, preobražava da postanemo dionici istoga Božjeg života koji je Ljubav. Zato apostol Pavao 
kaže da je kršćaninov život oživljen Duhom i njegovim plodovima, a to su: "ljubav, radost, mir, 
velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost" (Gal 5, 22-23). Duh Sveti nas uvodi 
u Božji život kao "sinove u Sinu Jedinorođencu". U jednom drugom ulomku iz Poslanice Rimljanima, 
kojeg smo spomenuli u više navrata, sveti Pavao to sažima ovim riječima: "Svi koje vodi Duh Božji 

Ali tko je Duh Sveti? U Vjerovanju 
ispovijedamo s vjerom: vjerujem 
"u Duha Svetoga, Gospodina i 
životvorca". Prva istina uz koju 
prianjamo u Vjerovanju je da je 
Duh Sveti Kýrios, Gospodin. To 
znači da je on uistinu Bog kao što 
su to Otac i Sin, njemu iskazujemo 
isto ono klanjanje i čašćenje što ga 
iskazujemo Ocu i Sinu. Duh Sveti 
je, naime, treća Osoba Presvetog 
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sinovi su Božji. Ta… primiste Duha posinstva u kojem kličemo: 'Abba! Oče!' Sam Duh susvjedok je s 
našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, 
kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo" (8, 14-17). Ovo je dragocjeni 
dar kojeg Duh Sveti unosi u naša srca: sâm Božji život, život prave djece, odnos povjerenja, slobode 
i pouzdanja u Božju ljubav i milosrđe, čiji je jedan od plodova i novi pogled na druge, bliske i daleke, 
koje se uvijek promatra kao braću i sestre u Isusu koje treba poštivati i ljubiti. Duh Sveti nas uči gledati 
Kristovim očima, živjeti onako kako je živio Krist, shvaćati život kako ga je shvaćao Krist. Eto zašto živa 
voda koja je Duh Sveti gasi žeđ našega života: jer nam kaže da nas Bog ljubi kao djecu, da možemo 
Boga ljubiti kao njegova djeca i da s njegovom milošću možemo živjeti kao djeca Božja, poput Isusa. 
A mi, slušamo li mi Duha Svetoga? Što nam kaže Duh Sveti? Kaže nam: Bog te ljubi. To nam kaže. Bog 
te ljubi, Bog te voli. Ljubimo li mi doista Boga i druge, poput Isusa? Pustimo da nas vodi Duh Sveti, 
pustimo da nam on govori u srcu i kaže nam to: da je Bog ljubav, da nas Bog čeka, da je Bog Otac, 
da nas ljubi kao pravi otac, da nas doista ljubi i to nam kaže samo Duh Sveti u srcu. Osjetimo Duha 
Svetoga, slušajmo Duha Svetoga i kročimo naprijed tim putom ljubavi, milosrđa i opraštanja. Hvala! 

Događaji u Crkvi

“Tko ne sluša, dakle, Crkve, to jest ne sluša Svetoga Oca pape, biskupa, župnika, 
kao svojih duhovnih pastira, ne sluša ni samoga Boga, koga svi oni zastupaju; 

tko njihove moći ne priznaje, ne priznaje ni vlasti Božje, koji je podijelio
Crkvi svu moć kojom se ona služi. 

Kršćani, promislite dobro, vaša prva dužnost, vaš prvi i najpotrebniji 
posao jest da budete pravi kršćani.“

Josip Stadler
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Godina vjere

APOSTOLAT LAIKA U CRKVI I SVIJETU

Drugi Vatikanski sabor, otvorio je Crkvu svijetu. Crkva 
kao Božji narod u svijetu vrši svoje poslanje (usp. LG 9-12). 
Ona je hijerarhijski od Krista ustrojena i sastoji se od klerika 
i laika. Izvorno laik je pojam koji označava Božji narod a kler 
one koji  u narodu vrše hijerarhijski ustanovljenu upravnu 
vlast. Laik je prema tome tehnički pojam za one vjernike u 
Crkvi koji nisu klerici ni redovnici. Tri koncilska dokumenta 
govore o laicima. 

1. Konstitucija o Crkvi “Lumen Gentium“  - Svjetlo naroda 
(LG) u br. 31. kaže da se “pod imenom laika ovdje razumiju 
svi vjernici osim članova svetoga reda i redovničkog staleža 
odobrenog od Crkve“ a onda nastavlja da laici “vjernici koji, 
pošto su krštenjem združeni u jedno tijelo Kristovo, učinjeni Božjim narodom  i na svoj način postali 
dionici Kristove svećeničke, proročke i kraljevske službe, vrše koliko na njih spada, u Crkvi i svijetu 
misiju čitavog kršćanskog naroda. Laicima je svjetovna narav vlastita i posebna. … Na laike spada po 
njihovu pozivu da traže kraljevstvo Božje baveći se vremenitim stvarima i uređujući ih po Bogu… Oni 
su od Boga pozvani da pridonesu iznutra poput kvasca, posvećenju svijeta vršeći vlastitu dužnost, 
vođeni evanđeoskim duhom, i tako drugima otkriju Krista u prvom redu svijetleći svjedočanstvom 
svoga života, vjerom, nadom i ljubavlju“ (LG 31).

2. Pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu “Gaudium et spes“ - Radost i nada (GS) u 
br. 43.  govori o kršćanima, laicima, koji su dionici svjetovnog i duhovnog reda. Laici su snagom svoga 
krštenja “specijalno, iako ne isključivo, nadležni za svjetovne zadaće i djelatnosti“. Laici ne trebaju 
uvijek očekivati rješenja od biskupa i svojih pastira nego sami trebaju “aktivno sudjelovati u čitavom 
životu Crkve“ štoviše dužni su prožimati svijet kršćanskim duhom i usred ljudskog društva biti Kristovi 
svjedoci (GS 43,2). Laik dakle živi u svijetu i svojim kršćanskim životom mora ga oblikovati prema 
nauku Crkve u duhu evanđelja. 

3. Načela gornja dva koncilska dokumenta uobličena su u posebnom saborskom Dekretu 
Apostolicam actuositatem - O apostolatu laika - od 28. listopada 1965. koji ovdje opširnije 
prikazujemo.

Apostolicam actuositatem
Korijeni apostolata laika
Apostolat laika proizlazi iz činjenice da je netko kršćanin. Zato Crkva ovim Dekretom  želi pojačati 

i posvijestiti njihovu vlastitu ulogu koju imaju na temelju kršćanskog poziva u samom poslanju Crkve. 
Duh Božji koji djeluje u Crkvi djeluje kroz svakog kršćanina. Crkva ih samo čini svjesnima vlastite 
odgovornosti u njihovom poslanju na službu Kristu i Crkvi. 

Dokument u prvom poglavlju ističe posebno učešće laika u apostolatu Crkve koje je utemeljeno 
na činjenici da smo svi dionici jednog mističnog tijela Kristova. Iz njega izvire apostolat svih njezinih 
članova. Kršćanski je poziv po svojoj prirodi poziv na apostolat. Naravno jedinstvo je poslanja ali u 
različitosti službi. Laici po svojoj naravi žive posred svijeta i svjetovnih poslova i zato stječu dužnost i 
pravo na apostolat iz samog svoga sjedinjenje s Kristom glavom. Po sakramentu krštenja i posebno 
potvrde ojačani su snagom Duha Svetoga da privode u zajedništvo ljubavi koje se posebno ostvaruje u 
sakramentu euharistije koja je duša svega apostolata. Apostolat se vrši u vjeri, nadi i ljubavi koje Duh 
Sveti razlijeva u srcima svih članova Crkve. Vjernicima za vršenja povjerenih im službi daje i posebne 
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darove “ da svaki milošću kakvu je primio“ izgrađuje Crkvu u ljubavi (usp. 1 Kor 12,11; Ef 4,16). Po 
primljenim milostima svaki vjernik ima pravo i dužnost njima se koristiti u Crkvi i svijetu na dobro svih 
ljudi. Krist koji je poslan od Oca stvoritelja svih ljudi jest vrelo i ishodište sveg apostolata Crkve i zato 
i obveza svih vjernika /laika rasti u svetosti života i sve privoditi Kristu. Da tako izvrše svoje vlastito 
poslanje život zahtjeva neprestanu vjeru, ufanje i ljubav. Nagnani ljubavlju prema Kristu oni čine 
dobro svima, a najviše domaćima u vjeri (usp. Gal 6,10). Ljubav Božja čini laike sposobnima da u svom 
životu izraze duh evanđeoskih blaženstava. Oni su spremni slijediti Isusa siromašnoga, spremni su 
odvažno svjedočiti svoju vjeru u progonstvima, u obitelji, u bolesti, na poslu i u svojim profesionalnim 
društvenim i socijalnim djelatnostima. Zato Crkva u vjernika “visoko cijeni profesionalnu spremu, 
smisao za obitelj i društvo, i one kreposti koje spadaju u društveno općenje, to jest: poštenje, duh 
pravednosti, iskrenost, čovječnost, hrabrost, bez kojih nema ni pravog kršćanskog života“ (AA 4).

Ciljevi apostolata laika
U drugoj glavi istaknuti su ciljevi laičkog apostolata. Crkva teži svojim poslanjem ostvariti spasenje 

svijeta. To je misija Crkve. Laici isto tako izvršavaju svoj apostolat u duhovnom i vremenitom redu 
nastojeći dati svjedočanstvo vjere prema nauku Crkve i duhu evanđelja. Na to ih potiče kršćanska 
savjest i baština vjere. Oni Kristovu milost svjedoče kao “suradnici istine“ otkrivajući je u evangelizaciji 
i posvećenju svijeta. Oni to čine riječima i djelima u svom kršćanskom životu. U vremenitom redu oni 
su prvi vjesnici evanđelja uzornim životom u obitelji, kulturi, ekonomiji, umjetnosti, u svojoj struci, 
u ustanovama gdje rade, u svom političkom djelovanju, u međunarodnim odnosima, u dijalogu s 
različitim kulturama. U svemu promiču naravna dobra i promiču ljudsko dostojanstvo. Oni svjedoče 
istinu pred zabludama suvremenih ideologija i etičkih zabluda. Oni kao svjedoci evanđelja izravno 
preuzimaju odgovornost za naviještanje evanđelja. Oni djeluju u tom redu neposredno i konkretno 
pokušavajući pridonijeti obnovi čovječanstva u dobru, pravednosti i istini. Posebno se vjernička 
apostolska aktivnost treba isticati u socijalnom, karitativnom i kulturnom djelovanju. Taj apostolat 
mora izvirati iz ljubavi prema Kristu koji je jednako ljubio sve ljude (usp. Mt 22,37-40). Posebno Crkva 
drži u velikoj časti milosrđe prema siromasima i bolesnima gdje karitativna djela izravno pomažu 
ublažiti svakovrsne ljudske nevolje. Karitativna djelatnost treba obuhvatiti sve ljude i sve ljudske 
potrebe bez obzira na vjeru, nacionalnost i rasnu pripadnost. Svaki čovjek je slika Božja i Isus Krist 
žrtvovao je sebe za spasenje svih ljudi.

Mnogostruke mogućnosti djelovanja
U daljnjim poglavljima izložena su razna područja apostolata kojega vjernici vrše u Crkvi i 

svijetu. Mnogostruke su mogućnosti laičkog djelovanja u crkvenim zajednicama. Koncil je ovim 
otvorio mnoge prostore za djelovanje laika u crkvenim, čak i upravnim, strukturama – i muškarcima 
i ženama. Oni pomažu svojom stručnošću u odgoju mladih, pa i klera, u liturgijskim slavljima, u 
administrativnim poslovima Crkve, u katehetskim poukama, u dušobrižništvu kroz bolnice, dječje 
vrtiće, školsko obrazovanje. U župi povezani sa svećenicima pomažu u raznim župnim pastoralnim 
poslovima. Gaje u svemu osjećaj za biskupiju. Pomažu ostvarenju pastoralnih biskupijskih programa. 
Sami šire međužupsku, međubiskupijsku, nacionalnu pa i međunarodnu suradnju u promicanju 
evanđeoskog duha. Oni se trude u promicanju ljudskih prava, pravednosti, komunikacija, misijskih 
aktivnosti, pomaganja u zbrinjavanju izbjeglica i prognanih, zbrinjavanju siromašnih, napuštenih 
i beskućnika. U obitelji su prvi prenositelji vjere i odgojitelji u ljubavi. U svojim profesionalnim 
zanimanjima bore se za zakonitu autonomiju obitelji. Oni čuvaju svetost bračne veze, nerazrješivost 
sakramenta ženidbe, odgajaju djecu u vjeri i uključuju ih u liturgijski život Crkve. Omladinu stimuliraju 
za vlastitu odgovornost i preuzimanje svijesti o nužnom svjedočenju evanđeoskih vrijednosti gdjegod 
bili. Mladi sami postepeno postaju svjesni svoga kršćanskog poslanja i odgovornosti za naviještanje 
evanđeoskih vrijednosti. Katolici zato moraju postati svjesni svoje vlastite odgovornosti u društvu. 

Godina vjere
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Oni u skladu s moralnim zapovijedima i zajedničkim dobrom ne odbijaju obnašanje ni državnih službi 
jer po njima mogu pomoći zajedničkom dobru. 

Pojedinačno i udruženo djelovanje
Naglašena je mnogostrukost pojedinačnog apostolata vjernim i uzornim kršćanskim življenjem. 

Uvijek trebaju biti prožeti ljubavlju te riječju i djelima prema svojim sposobnostima sudjelovati u 
izgradnji Crkve i posvećenju svijeta. Posebno je važnost vjerničkog pojedinačnog apostolata u 
zemljama gdje je ograničena vjerska sloboda, gdje vladaju progoni vjernika. Oni u tim okolnostima 
mogu zamijeniti djelovanje svećenika u naviještanju evanđelja unoseći katolički duh i štovanje Boga 
molitvom i primanjem sakramenata osobito euharistije. Preporučuje se važnost udruženih oblika 
apostolata laika kroz obiteljski, župni, regionalni i međunarodni organizirani rad kroz zajedničke 
projekte i suradnju. Preporučuje se stvaranje i posebnih oblika kroz udruge s posebnim ciljevima 
apostolskog djelovanja. Ističe se da laici imaju pravo osnivati udruženja u duhu i djelovati u poslanju 
univerzalne Crkve.  Posebno se spominje Katolička akcija u mnogostrukim mogućnostima djelovanja. 
Njih treba da prati apostolski cilj Crkve u naviještanju evanđelja. U duhu suradnje s hijerarhijom 
pridonose svoje iskustvo u vođenju organiziranog djelovanja. Uvijek djeluju pod vodstvom same 
hijerarhije koja podržava njihovo udruženo djelovanje. Sa svećenicima oni uvijek bratski surađuju 
u promicanju evanđeoskih vrijednosti.  Svećenici i redovnici će uvijek dati takvim udruženjima 
svestranu podršku i pomoć. 

Laici će uvijek u duhu jedinstva Crkve čuvajući vlastita svojstva surađivati s hijerarhijom a pastiri 
crkve, biskupi, će svestrano davati podršku i promicati apostolat laika. Hijerarhija će čak i povjeriti 
laičkim udrugama, napose katoličkim, i posebne zadatke u promicanju sveopćih ciljeva apostolata 
Crkve. Kroz promicanje odgoja npr. u katoličkim školama, organiziranju izlaganja sustavnog katoličkog 
nauka, liturgijskih i moralnih principa. Zato će biskupi, župnici i ostali svećenici podržavati laike u 
njihovim apostolskim djelima.  Redovnici će isto tako cijeniti, podržavati i sudjelovati u apostolskim 
djelima laika u duhu pravila i zakona svojih ustanova. Preporučuje se osnivanje i svojevrsnih centara 
na nivou župa, biskupija s posebnim promicanjem apostolata laika. 

U svemu je nužno i formiranje za apostolat laika jer se pretpostavlja cjelovita ljudska formacija 
zbog mnogovrsnih i različitih problema suvremenog svijeta. Nužno je duhovno formiranje u duhu 
nauka Crkve, u teologiji, etici, filozofiji, već prema dobi i životnim uvjetima. Treba favorizirati istinske 
ljudske vrijednosti prije svega suživot među ljudima, zajedničku suradnju za dobro te dijalog. Škole, 
zavodi i druge katoličke ustanove pomoći će u pedagoškom odgoju za apostolat vjernika. Svi će se 
truditi poznavati ne samo katolički nauk nego i vjersko učenje drugih kako bi bili sposobni za dijalog 
i zajedničko promicanje općeg dobra. Napose je važno formiranje u vidu promicanja općeg dobra 
prema moralnim principima i načelima socijalnog nauka Crkve.  U tom educiranju na raspolaganju 
su vjernicima mnoga sredstva kao što su sjednice, kongresi, rekolekcije, duhovne vježbe, česti 
susreti, konferencije, knjige i komentari Svetoga Pisma i Katoličkog katekizma. U formaciji su nužne 
i antropološke vrijednosti koje im nudi studij antropologije, psihologije, sociologije i metodologije 
rada u kojim će sudjelovati kako muškarci tako i žene.1

Prof. Božo Odobašić

 1 Sve ove teme o apostolatu laika još su produbljene i konkretnije proučene 20 godina nakon koncila na Sinodi biskupa 1987. 
kojih je zaključke proglasio papa Ivan Pavao II. u dokumentu “Christifideles laici – vjernici laici. O pozivu i poslanju laika  u Crkvi 
i svijetu (30. XII.1988). U nas je objavljen u seriji Dokumenti 93. Kršćanske sadašnjosti, Zagreb 1990.

Godina vjere
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SLUGA BOŽJI JOSIP STADLER ČOVJEK VJERE 

Godina vjere
Papa Benedikt XVI. apostolskim pismom Vrata vjere, objavljenim 17. 

listopada 2011., službeno je najavio i proglasio Godinu vjere. Na razini cijele 
Crkve Godina vjere je započela 11. listopada 2012., a završit će 24. studenoga 
2013., na svetkovinu Krista Kralja svega stvorenja. Početak Godine vjere 
podudara se sa zahvalnim sjećanjem na dva velika događaja koja su označila lice 
Crkve u našim danima, na pedesetu obljetnicu otvorenja Drugoga vatikanskog 
koncila, kojeg je sazvao Ivan XXIII. (11. listopada 1962.), i dvadesetu obljetnicu 
proglašenja Katekizma Katoličke Crkve, kojeg je Crkvi dao Ivan Pavao II. (11. 
listopada 1992.). 

Cilj Godine vjere jest pridonijeti istinskom i obnovljenom obraćenju Gospodinu, jedinom Spasitelju 
svijeta. Na zauzeto življenje i svjedočenje vjere upućuje nas i ozbiljnost vremena i duboke promjene 
koje čovječanstvo proživljava. Pozvani smo da produbimo i ojačamo vjeru:

- kroz pristupanje sakramentu pomirenja i istinskim susretom s Kristom; 

- kroz slavljenje vjere u liturgiji, osobito u euharistiji; 

- kroz čitanje, meditiranje i oblikovanje života prema Riječi Božjoj;  

- kroz raspoloživost srca za djelotvornu ljubav; 

- kroz obnovljeni žar da riječju i životom vjerodostojno i radosno svjedočimo vjeru svima koji Boga 
traže.  

Vjera je iskustvena spoznaja da nas Bog ljubi i osobno predanje Bogu kao odgovor na tu ljubav. 
Papa Benedikt u pismu Vrata vjere ističe da je vjera prihvaćanje Gospodina da bi se živjelo s njim. Život 
s Kristom očituje se u svjedočenju i zauzimanju za vrednote vjere, i kroz životno usvajanje sadržaja 
koje Crkva naučava. Potrebno je poznavati vjerske sadržaje, umom i voljom prihvaćati nauk Crkve, te 
radosno i iskustveno prenositi ih drugima. Godina vjere prilika je i poziv, da kroz jačanje karitativnog 
svjedočenja, naša vjera bude ljubavlju djelotvorna. Vjera omogućuje da upoznamo Krista, a njegova 
nas ljubav potiče da se skrbimo za svoje bližnje na njihovu životnom putu. Zahvaljujući vjeri možemo 
u onima koje susrećemo i koji traže našu ljubav prepoznati lice Božje. Živeći po vjeri postajemo 
suobličeni Kristu. 

Kongregacija za nauk vjere u smjernicama za Godinu vjere stavlja naglasak da su sveci i blaženici 
istinski svjedoci vjere, da je potrebno što bolje upoznavati svece sa svoga teritorija. Na tom tragu je 
i ovo razmišljanje o sluzi Božjem nadbiskupu Josipu Stadleru, koji je uzorno živio i svjedočio vjeru na 
našim prostorima. Izvrsni je uzor svima, a osobito nama sestrama Služavkama Malog Isusa, i našim 
vanjskim suradnicima Prijateljima Malog Isusa, kako se vjera u trojedinog Boga u svakodnevnici živi, 
naviješta i svjedoči. Ugledajmo se kako je Stadler živio i svjedočio vjeru, pa ćemo i mi lakše nešto više 
učiniti u ovoj Godini vjere. 

Čovjek vjere
Stadler cijelim bićem živi i svjedoči da je vjera bogoslovna krepost po kojoj vjerujemo sve ono 

što je Bog objavio i povjerio svojoj Crkvi za spasenje ljudi, sve ono što majka Crkva uči vjerovati pod 
vodstvom Duha Svetoga. Svijest da je ljubljeno Božje stvorenje, da je Bog dobri Otac, nosi ga već od 
djetinje dobi. Od djetinjstva do smrti živi očiju uptrih u Boga. Čvrsto vjeruje da se svijet, njegov život 
i rad, nalaze u Božjim rukama. Stadlerov Bog je vrhunac duhovnih čovjekovih težnji, srž vjere, temelj 
nade, uzrok svakog blaženstva, početak i korijen opravdanja. U poniznosti i otvorenosti predaje se 
Bogu cijelim bićem: razumom, voljom, osjećajima, dušom i tijelom, pa se ne boji teškoća i križeva, 

Duhovnost PMI-a
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truda ni poslanja. Sve temelji na vjeri. Svemu se nada, sve vjeruje. Živi neuništivi optimizam. Nosi u 
sebi mir, nutarnju radost, potpunu otvorenost za prihvaćanje i vršenje Božje volje, da Bog oblikuje 
njegov život. 

Sav Stadlerov život je oslonjen na Boga i ispisan je proživljenom Božjom riječju: ˝U tebe se 
Gospodine uzdam.˝ U duši mu jasno odzvanja jeka i snaga Božje riječi: ˝Pomoć je naša u imenu 
Gospodnjem koji je stvorio nebo i zemlju˝ (Ps 124). Toliko puta je ovo izgovorio i cijelim bićem živio. 
S vjerom u Boga i potpunim predanjem u Božje ruke započeo je i vršio nadbiskupsku službu. Vjeruje 
i uzda se u dobrog i svemoćnog Boga, koji svojih nikada ne ostavlja. Božjom pomoći i pouzdanjem u 
Njega, postupno, zdušno i ustrajno, organizira život u povjerenoj mu nadbiskupiji, iako je na početku i 
sam podstanar. Provodi ono što mu je Sveti Otac dao u zadaću. Podiže Dječačko sjemenište u Travniku, 
u Sarajevu katedralu, Kaptol, Bogoslovno sjemenište s crkvom sv. Ćirila i Metoda, te nekoliko crkava i 
nadbiskupskih ubožnica po nadbiskupiji. Uspio je sve to sagraditi bez gotovih materijalnih sredstava 
i umrijeti bez dugova, a sve to s čvrstom vjerom i pouzdanjem u Boga, nesebičnim trudom i ponizno 
moleći dobrotvore za pomoć. I stoga "praznoruk čovjek", piše biskup Ivan Šarić prigodom Stadlerova 
zlatnog jubileja, "može sve kad upire svoje oči u onoga uz čiji se sveti blagoslov može sve. .... Kad bi to 
bio samo zvučni program, Stadler ne bi bio nikada Stadler, jer on nije ništa drugo  imao, čim bi radio, 
nego veliku dušu i u njoj veliku vjeru u velikog Boga.˝ Stadler je iz dubokog uvjerenja i osvjedočenja 
govorio: "Bog je davao i daje i davat će… Providjet će Bog", zapisuje Vrhbosna prigodom njegove 
smrti 1918. godine. Vjera se u kušnjama provjerava. A Stadler se, zaufan u beskrajno milosrđe Božje i 
njegovu providnost, posred patnja i kušnja nije bojao. Pater Franjo Hammerl, u rukopisnom Stadlerovu 
životopisu, pod naslovom ˝Karakter˝, zapisuje da "tkogod je imao sreću, da može povjerljivo s ovim 
velikim nadbiskupom općiti, taj se divio njegovoj živoj vjeri˝. 

Vjera se ražaruje molitvom
Stadlerov Bog je milosrdni Bog, kojeg često moli da mu bude milostiv. To je spremnost neprestano 

usmjeravati svoje misli, riječi i djela, prema Božjem Duhu. Stadler živi istinu da je Bog Vječnost, 
Ljubav, Blizina, Dobrota. To, i riječju i djelom, radosno svjedoči svima oko sebe. Sve radi u svjetlu 
vjere. Ono što duboko vjeruje to vjerno i ustrajno prenosi i u svoj rad, u svoj odnos prema drugima. 
Vjeru hrani i jača molitvom, te kaže: ˝U knjigama tražimo Boga, a u molitvi ga nalazimo. Molitva 
je ključ koji otvara Božje srce.˝ Molitva uvijek prethodi njegovim nastojanjima i planovima, a Krist 
središte svega djelovanja. Stadlerov tajnik don Antun Buljan, u uspomenama na nadbiskupa Stadlera, 
3. prosinca 1954., svjedoči da je Stadler bio ˝otvorena slika, na kojoj su svi lako mogli vidjeti crte 
značaja, radinosti, najdublje vjere, pobožnosti, izvanredne ljubavi prema sirotinji, veledušnosti, 
samozataje, koja nije tražila sebe˝. 

Katolički Tjednik, prigodom desetgodišnjice Stadlerove smrti, 9. prosinca 1928., na naslovnoj 
stranici, zapisuje: "Stadler je vjerovao. Duboko, svetački vjerovao. Trebalo ga je samo čuti gdje 
propovijeda, ili pročitati jednu stranicu koje bilo njegove korizmene okružnice. Trebalo ga je samo  
promatrati gdje moli u svojoj kapeli, ili gdje pjeva ´Te Deum´. Svaka je žilica u njemu molila i vapila 
za Isusom, koji mu je uvijek bio i na jeziku i u srcu. I sav njegov život bio je samo život molitve, 
kreposti i ljubavi. Vjeru nam je Stadler ostavio u baštinu; vjeru u Boga, na kojoj je on sve sagradio i 
sve zidao. Stadler je bio čovjek jakog pouzdanja. Bog je bio njegova snaga i njegovo ufanje. Veliki taj 
čovjek nije znao, što će to reći klonuti duhom ili očajati. ´Bog će pomoći´, bilo mu je uvijek na ustima 
u takvim časovima. Providnost je za njega bila realna činjenica, s kojom je on svagdje računao, ali 
zato svagdje i dobivao. Vedar osmjeh nije silazio s lica toga velikog muža ni u najtežim borbama, ni 
u najvećem poslu, ni u agoniji zadnje bolesti. Svuda oko sebe širio je on samo veselje, vedrinu, šalu, 
optimizam života. I tu svoju jaku vjeru u Providnost, vjeru, koja od njega nije ni za dlaku umanjivala 
aktivnost i rad, ostavio nam je on u baštinu.˝ Bio je uistinu bio Božji čovjek. ˝I Stadler je bio svetac. 
´Vidi sanctum´, rekao je jedan strani svećenik, kad je odlazio iz Sarajeva, gdje je upoznao Stadlera˝, 
zaključuje pater Hammrerl u životopisu o Stadleru.

Duhovnost PMI-a
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Posve vjeran Apostolskoj Stolici i uvijek spreman služiti braći
Nadbiskup Stadler ima duboki vjerski i crkveni osjećaj, sinovski odnos prema Crkvi i Svetom 

Ocu. Revno ispovijeda, naviješta i brani čistoću katoličke vjere. Njegova pozornost upravljena je 
na primjenu vjerskih istina u svakodnevnom životu, i njegovu i vjernika. Sav je na liniji onog što 
nalaže Katekizam Katoličke Crkve, u br. 2471.: ˝Kristov je učenik dužan ne samo čuvati vjeru i od nje 
živjeti, nego i ispovijedati je, za nju otvoreno svjedočiti i širiti je.˝ Uz znanstvene članke iz filozofije 
i teologije, Stadler piše, prevodi i objavljuje i nabožne i pastirske spise, koje je držao potrebnima za 
kršćansku izobrazbu, te širenje i učvršćenje vjere. Stoga je s pravom Ivan Pavao II. za svojeg pohoda 
Sarajevu, 12. travnja 1997., rekao: "Kako u ovoj katedrali ne spomenuti mons. Josipa Stadlera, prvog 
vrhbosanskog nadbiskupa ... Neka živi spomen na toga velikog pastira, posve vjerna Apostolskoj 
Stolici". Stadler, u nastupnoj propovijedi preuzimanja službe nadbiskupa u Sarajevu, 15. siječnja 
1882., naslovljenoj Pod zastavom Srca Isusova, ističe da su različiti darovi Duha svetoga, ali su 
najdragocjeniji i najspasonosniji vjera, ufanje i ljubav, te svih poziva: ˝Čuvajte to blago, umnažajte 
ga milošću Božjom i svojim sudjelovanjem, da budete dostojan hram Duha svetoga. Pa mene i sve 
nazočne župljane uvjerite, da vi pravu i ozbiljnu volju imate, uvijek u katoličkoj crkvi prema svetoj 
vjeri živjeti. De, braćo, razmišljajte o istinah vječnih i oživit će vam vjera, i sa svetim Tomom, ćete 
zavapiti: Bog moj i sve moje˝. Za postignuće života vječnoga, potrebno je poznavati put vjere i njime 
postojano ići, održavajući zapovijedi Božje i crkvene, kreposno živjeti, a grijeha se čuvati, napominje 
Stadler dalje u propovijedi. U poslanici vjernicima, u siječnju 1883., poziva vjernike da prionu uz 
Božju Riječ i da po njoj oblikuju svoj život i djelovanje. Kao što je svećenikova dužnost propovijedati 
Riječ Božju tako je i dužnost vjernika slušati ono što im svećenik propovijeda, da Riječ Božja nađe 
plod u dobru srcu i ostvaruje se kroz osobni život vjernika, zaključuje Stadler. Nadalje govori i o 
potrebi poduke laika u kršćanskom nauku, kako bi oni, ondje gdje svećenik ne može stići, nedjeljom i 
blagdanom okupljali druge i podučavali ih u vjeri. 

Vjerovati za Stadlera znači ˝ljubiti Boga svim srcem svojim, a bližnjega kao sebe samoga˝. 
Stadler je ˝veseli darivatelj˝ u služenju Bogu i bližnjima, u kojima treba gledati, nazirati i susretati 
samoga Boga. U poslanici, 1. veljače 1893., potiče vjernike da svoju vjeru pokazuju dobrim djelima, 
a odbacuju od sebe djela tame, te zaključuje: ˝…imajmo vjeru tvrdu, ali ne mrtvu, nego nadahnutu 
ljubavlju, koja tvori dobra djela˝. Nadalje ističe da je vjera dragocjeno blago milosti Božje na zemlji, 
da nas ona usrećuju u životu, tješi i u času smrti, čini blaženima i na zemlji i u vječnosti. Ističe potrebu 
stalnog obraćanja te poziva: ˝Odbacite od sebe djela tame, pa se obucite u oklop vjere i ljubavi i s 
kacigom nade spasenja˝. U Isusovom milosrđu i služenju Stadler prepoznaje svoje poslanje u Crkvi i 
služenje povjerenom narodu. "Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste˝ 
(Mt 25, 40). Osobito je bliz siromašnima i nezbrinutima, kojih je u to vrijeme bio velik broj. Oni 
su mu dali najljepši naziv ˝sirotinjski otac i majka˝. Nadahnut Duhom Božjim pronalazi način kako 
dati konkretni evanđeoski odgovor na bijedu i siromaštvo, te posvjedočiti ljubav Božju i ljubav Crkve 
prema potrebnima. Učinio je to osnovavši Družbu sestara Služavki Malog Isusa. 

Stadler živi i svjedoči svijest da je vjera Božji dar, dar koji je potrebno brižno čuvati, ispovijedati 
i svjedočiti Bogu ugodnim životom i dobrim djelima. Potpuno je predan Isusu i Mariji, te u vjeri 
moli: ˝Učini Gospodine Isuse, da ja budem sav Tvoj, a Ti sav moj!˝ (Josip Stadler, "Rajska vrata", 
str. 521.) Stadler, kao veliki štovatelj Majke Božje, kaže: "Treba da mi sva svoja djelovanja činimo po 
Mariji, sa Marijom, u Mariji i za Mariju, da ih sve savršenije obavimo po Isusu, s Isusom, u Isusu i za 
Isusa. Isuse i Marijo! Rastite u meni, pa se dajite i drugima oko mene." (J. Stadler, Rajska vrata, str. 
496.) Katolički Tjednik, na naslovnoj stranici, prigodom desetgodišnjice Stadlerove smrti, 9. prosinca 
1928.,  zapisuje: "Vjera, optimizam kršćanski, katoličko srce, borbeni ponos, plemenština duše, 
ljubav k hrvatskoj našoj domovini, to su Stadlerovi amaneti. … Danas se iznova na njih vjerimo.˝  Dok 
ustrajno molimo da Crkva što prije ubroji slugu Božjeg nadbiskupa Stadlera među svoje blaženike i 

Duhovnost PMI-a
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Duhovnost PMI-a

svete, uvjereni smo da u njemu imamo divni uzor vjere i zagovornika kod Oca nebeskog, da je on, 
vjerom i svetošću života, ljubavlju prema Bogu i zauzetošću za čovjeka, zasigurno svet.

                                 s. Maneta Mijoč

Izreke o vjeri 
nadbiskupa Josipa Stadlera

Vjera nosi naprijed zastavu križa da po njem pobijedimo svijet i grijeh te mir 
zadobijemo; mir s Bogom, sa svijetom, sa samim sobom.

Naša vjera jest dragocjeno blago milosti Božjih, jer ona kako nas usrećuje u 
životu, tako nas tješi na času smrti; čini nas blaženima na zemlji i u vječnosti.

Vjera je sve, ne samo početak, nego u jezgri sve kršćanstvo.

Vjera vodi u svemu putem spasa k istini, k svjetlu i k životu.

Vjera je dragocjeno dobro, dragocjenije od svih dobara na zemlji.

Vjera, to je milost; idite pa ju potražite u njezinu izvoru; a taj je izvor sveta 
pričest.
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SPLITSKA PROVINCIJA

Splitsko sjemenište, 01.12.2012.
SLUŽAVKE I PMI-A NA DOČEKU NOVE LITURGIJSKE GODINE

U splitskom sjemeništu organizira-
no je molitveno bdijenje za doček Nove 
liturgijske godine 1. prosinca 2012. na-
večer od 21h do pola noći. Organizatori 
su odgajatelji i sjemeništarci u suradnji 
sa nekoliko vjerskih udruga. Nazočili su 
i aktivno sudjelovali i predstavnici Prija-
telja Malog Isusa s područja grada Splita 
(Druge gimnazije, župe Gospe od Pojiša-
na, konkaterdale sv. Petra i sv. Križa) te iz 
Krila Jesenica sa svojim sestrama Dolores 
Brkić, pročelnicom za PMI-a i s Rebekom 
Batarelo.

Doček građanske godine ˝obojen˝ je 
konzumizmom, bukom, blještavilom, bez vida i orijentacije u čestim slučajevima. Na ovom liturgij-
skom DOČEKU, mir, tišina, meditacija, pjesma, bdijenje pred Presvetim te vrhunac svečano liturgijsko 
slavlje, gdje nam Isus uvijek DOLAZI koje je predslavio don Jure Vrdoljak. Zaista smo mogli udomiti 
Isusa u svom srcu. Bdjeli smo da nas ne mimoiđe. Bdjeti da bi prepoznali Boga koji nam svakodnevno 
dolazi u sestri, bratu, svakom siromahu, potrebnom, obespravljenom, tužnom, siromahu u srcu… 
Bdjeli smo, tražili put s kojeg smo možda malo i skrenuli. Kamo u životu krenuti da to nije stranputica 
ako nismo s Isusom na PUTU? Uvijek nam je BITNO BDJETI, biti budan da se na putu života možemo 
orijentirati. Ako spavamo srcem, ne vidimo ni očima. Osvijestili smo Stadlerovo geslo: 

• Imaj srce prema sebi sudačko
• Imaj srce prema bližnjem materinje
• Imaj srce prema Bogu djetinje
Doživjeli smo predivno iskustvo bdijenja, čekanja, prijateljstva i zajedništva. Sav naš život, cijela 

povijest čovječanstva je veliko DOŠAŠĆE koje nije samo čekanje već i hod u susret te dolazak Isusa 
koji traje bez prestanka.

Živimo ADVENTSKI!

Dora Bjelanović – maturantica i s. Dolores Brkić

Imaj srce...apostolat PMI-a

Krilo Jesenice, 02.12.2012.
OČIMA SRCA ZA ELU

Početkom Došašća Prijatelji Malog Isusa, župe sv. Roka - Jesenice zajedno sa s. Rebekom Batarelo 
su izradili adventske vijence koje smo prodavali na humanitarnoj izložbi ispred crkve na prvu nedje-
lju Došašća. Prodaja se nastavila tijekom trodnevnice sv. Nikoli čija se crkva nalazi na Krilu Jesenice. 
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Željeli smo poput sv. Nikole nekoga razveseliti u ovo vri-
jeme Došašća. Prihod od prodaje odlučili smo darovati 
našoj Eli Barišić koja je slijepa,a također je Prijatelj Ma-
log Isusa u Drugoj jezičnoj gimnaziji gdje joj vjeronauk 
predaje s. Dolores Brkić.  

U našu akciju uključili su se i prvopričesnici koji su 
također na župnom vjeronauku darovali priloge za Elu. 
Kada su župljani čuli da će Ela biti naš gost u trodnevnici 
svi su se oduševili i došli na misu da čuju Elino svjedo-
čanstvo vjere i uruče joj svoj mali dar od srca. Sa Elom 
su došle i njene prijateljice iz razreda, njena mama i s. 
Dolores. Bile su s nama na svetoj misi, a nakon mise don Marko Klarić je razgovarao s Elom. Ona nas 
je svojim odgovorima potakla da činimo dobro poput Isusa i svetaca te da živimo svoju vjeru Prijatelji 
Malog Isusa. Prvopričesnici su joj uručili dar i bili su jako sretni što su je upoznali. Neka dobri Bog bla-
goslovi našu Elu,a nas u ovom vremenu Došašća potakne da gledamo Srcem i da ne budemo slijepi 
na potrebe bližnjih.

Prijatelji Malog Isusa - Krilo Jesenice i s. Rebeka

Omiš, 15.12.2012. 
DIJELITI I BLAGOVATI BOŽJU LJUBAV

Adventski su dani vrijeme priprave za 
Božić, vrijeme koje nas na poseban način 
potiče na bliskost s Bogom, na radost susre-
ta s Njim, na zahvalnost za Njegovu milosnu 
ljubav i puninu Njegove dobrote. Prilika je 
to da u ozračju božanske ljubavi i nade u 
svojim srcima obnovimo sliku Božju, da mu 
se približimo molitvom, rastom u vjeri, kako 
bi ispunjeni snagom Duha Svetoga ljubili 
brata čovjeka. To je zadaća svakog kršćani-
ma, uvijek i sada biti Kristovo svjetlo, dije-
liti sreću, radost koja izvire iz srca, dijeliti i 
blagovati Božju ljubav, vjerovati mu, živjeti 
vjeru koja je ljubavlju djelotvorna.  

Kad se srca slože, milost Božja čudesno djeluje i donosi obilne plodove. Taj divni osjećaj radosti 
ljubavi, koja se čudesno umnažala, osjetile smo i mi župljanke omiške Župe Sv. Mihovila Arkanđela, 
koje smo u subotu 15. prosinca 2012. upriličile susret Prijatelja Malog Isusa i posjetile štićenike o 
kojima u svom samostanu skrbe Sestre Služavke Maloga Isusa u Omišu. 

U veselom druženju s našim domaćinima, vrijednim sestrama i njihovim štićenicima, uz božićne 
pjesme i molitvu, razgovor ugodni i kolačiće vrijeme je brzo prolazilo. 

Svi smo bili ispunjeni milošću Kristove ljubavi koja je te  kišne subote  na poseban način zasjala u 
našim srcima.

Imaj srce...apostolat PMI-a
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Neka svako naše srce bude kolijevka čista i bijela, topla i ponizna, uvijek spremna za Malenog 
Isusa! 

I ne zaboravimo riječi Sv. Pavla : “Bog nas je stvorio za dobra djela u Kristu Isusu!“( Ef 2,10)

Živio Mali Isus!
Branka Mlinar, PMI Omiš

Krilo Jesenice, 16.12.2012. 
PRIJATELJI MALOG ISUSA PRIPREMALI SE ZA BOŽIĆ MOLITVOM DEVETNICE MALOM ISUSU

Prijatelji Malog Isusa u Krilu 16. prosin-
ca započeli su devetnicu Malom Isusu kao 
pripravu za naš najdraži blagdan rođenja 
Gospodinova. Svaku večer su se okupljali 
oko Malog Isusa i gorljivo molili za sve po-
trebe Crkve, posebno za našu Družbu i Pro-
vinciju kao i duhovnu obnovu u našoj župi. 
Posljednji dan,odnosno na Badnjak predvo-
dili su devetnicu na dječjoj polnoćki u crkvi 
sv. Nikole prepunoj djece i roditelja.  

Svi su svjedočili kako im je ovaj Božić u 
obitelji bio poseban i kako su radosni što 
su prijatelji Malog Isusa. Djeca su za dječju 
polnoćku upravo za njih i pripremili prigod-
ni program s igrokazom,recitacijama i pjesmama. Poslije svete mise imali smo zajedničko druženje u 
našoj dvorani i čestitali jedni drugima Božić.S.Rebeka je svim prijateljima Malog Isusa poklonila ma-
log Isusa što nas je posebno razveselilo. Neka se mali Isus rodi u srcima svih Prijatelja Malog Isusa i is-
puni nas toplinom i ljubavlju od srca želimo svim prijateljima Malog Isusa posebno onim najmanjima! 

Prijatelji M. Isusa, Krilo Jesenice

Imaj srce...apostolat PMI-a

Trilj, 18.12.2012.
POKLONI ZA ŠTIĆENIKE CENTRA ZA REHABILITACIJU “FRA ANTE SEKELEZ” U VRLICI

Učenici OŠ Trilj, dječji vrtić Trilj i  Prijatelji Maloga Isusa pokazali su da imaju veliko srce. Prije 15-
ak dana pokrenuli su humanitarnu akciju, a prikupljenim sredstvima kupili su poklone kojima su  ra-
zveselili štićenike Centra za rehabilitaciju “Fra Ante Sekelez” u Vrlici. U akciji su sudjelovali učenici OŠ 
“Trilj” i područnih škola u Košutama i Grabu, djeca Dječjeg vrtića ‘Trilj’, Prijatelji Maloga Isusa i DVD 
Trilj. 

Obilje prikupljenih slatkiša, odvezeni su i uručeni štićenicima Centra na blagdan sv. Lucije. Akcija 
je pokrenuta na inicijativu vijeća roditelja OŠ ‘Trilj’, a uskoro su se uključili i ostali Triljani.

U ovih 15-ak dana prikupljene su velike količine slatkiša i drugih namirnica za štićenike Centra, 
ali zapravo nisu ni bitne same količine koliko je važno što je puno djece sa toliko ljubavi sudjelovalo 
u akciji. 
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Posjet štićenicima centra bio je veliki događaj, a oni su nas dočekali s velikim oduševljenjem i 
veseljem vidjevši darove.

Nakon druženja sa štićenicima i medicinskim osobljem Centra “fra Ante Sekelez” izrazili smo želju 
da ih ponovo posjetimo i razveselimo sa pjesmom i plesom Triljskih mažoretkinja (PMI).

Trilj, 22.12.2012. 
“TRILJSKI ANĐELI” POSJETILI STARE I NEMOĆNE

‘’Triljski anđeli’’, učenici različitog uzrasta OŠ Trilj, u 
organizaciji KD Trilj, posjetili su djecu, starije i bolesne 
u Trilju, čestitali im Božić, poklonili pšenicu, slatkiše, 
čestitke i anđele koje su sami izradili. Već godinama 
‘’Triljski anđeli’’ u vrijeme Božića i Uskrsa posjećuju 
potrebite našega grada zajedno s inicijatoricom done-
davno učiteljicom OŠ Trilj Marijom Vrcan i učiteljicom 
Anom Ćaleta, koje su ujedno i članice društva PMI. Ove 
godine pred Božić 22. 12. 2012. ’’Triljski anđeli’’ posje-
tili su  dvadesetak  obitelji. 

Maleni pokloni i srdačna čestitka samo su simbol ovih posjeta, a najvažnije je unijeti tračak svje-
tlosti i dječjeg veselja u domove obitelji čiji član nosi svoj teški križ. Prava vrijednost je u ljubavi, 
pažnji i suosjećanju za svoje bližnje. Molitva, osmijeh, zagovor i zahvala posjećenih, neprocjenjiv je 
dar ‘’Triljskim anđelima’’.

Ovogodišnje častitke su nosile poruku:

Hvala Ti što me voliš!
Radost u srcu i mir u obitelji za Božić i u Novoj 2013. godini 

žele Vam Triljski anđeli!
ŽIVIO MALI ISUS - UVIJEK U NAŠIM SRCIMA

Imaj srce...apostolat PMI-a
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Split, 25.12.2012. 
BOŽIĆNA RIJEKA LJUBAVI PMI-A

“Suosjećanje kao temeljni socijalni osjećaj“ - nalaže 
filozofija. Aristotel smatra da je to bol izazvana srećom 
ili patnjom druge osobe. Dragovoljstvo i dobrovoljni 
rad, nije samo solidarnost ili humanitarno djelovanje 
ako to obavlja vjernik evanđeoskim zakonom ljubavi. 
Kršćansko djelovanje, nadasve PMI-a u svoj rad unose 
Isusa Krista, Malog Isusa, potrebnog pažnje. Isus nam 
je ostavio primjer djelotvorne ljubavi, odnosa prema 
bolesnima, uplakanima, rubnima, siromašnima. Takvo 
djelovanje je svevremensko, a posebno u Adventsko i 
Božićno vrijeme.  

Prijatelji Malog Isusa i simpatizeri  PMI-a II. gimna-
zije - Split, kroz radosno humano djelovanje u ovo ad-
ventsko vrijeme nastojali su prepoznati prerušenog 
Malog Isusa u potrebitima, bolesnima i osamljenima te 
su sudjelovali i organizirali niz koraka ljubavi IMAJUĆI 
SRCA: 

1. “Prijatelji imamo li srca?“ - akcija je za dvoi-
polgodišnjeg Matka Bulića kojem treba operacija u 
Italiji. I ovaj put volonteri  II. gimnazije 3.F razreda su 
se odazvali i sa srcem djelovali volontirajući 15 dana 
(3.12.-20.12.) na splitskoj rivi unatoč velikoj hladnoći 
protiv koje su se borili toplinom u srcu.

2. “Vjerovali ili ne - i vi možete mijenjati svijet!“ - 
Božićna akcija Hrvatskog Caritasa  Za 1000 radosti koja 
je već tradicionalna u II.gimnaziji. Prodajom Caritaso-
vih kartica, volonteri, PMI-a, tjedan pred nedjelju Ca-
ritasa s velikom ljubavlju i zauzetošću za najpotrebnije 
obitelji sudjelovali su u prikupljanju sredstava među 
svim učenicima i profesorima.

3. Ne posustajući u svom djelovanju, vođeni ljubavlju, petu točku su odradili za pet; dana 
14.,15. i 16. prosinca  dali su svoj doprinos u trodnevnoj božićnoj akciji “Božićna košarica” u velikom 
Konzumu na Sirobuji prikupljajući namirnice i higijenske potrepštine za najsiromašnije. Akcija je u 
organizaciji Međunarodnog volonterskog programa za mlade.

4. Volonteri Druge nastavljaju hrabro i s ljubavlju djelovati te su organizirali kreativnu radioni-
cu izrade božićnih ukrasa, košarica, anđela i čestitki. Posjetili su 18. prosinca dom za nezbrinutu djecu 
“Maestral” u Splitu.

5. Ta ista rijeka ljubavi nastavljena je 20. prosinca u mirovnom domu “Lovret” gdje su razvese-
lili starije osobe i djelatnike.

6. Kao točka na “i” gimnazijalci su posjetili štićenike centra “Juraj Bonači” za djecu s poteško-
ćama u razvoju. Poklonili su im prigodne božićne čestitke koje su sami izradili i simbolične poklone. 
Otvorena srca za sve ljude posvetili su im dio svog vremena u zajedničkoj igri. 

Imaj srce...apostolat PMI-a
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7. 3.a razred prešao je granice kontinenata. Izabrali su svoje kumče u Africi (škola to radi već 
niz godina), te uplatili udruzi “Zdenac” za jednogodišnje školovanje svog kumčeta. 

Teče, teče, ne više samo slap
Nego dalje teče rijeka ljubavi. 

Antonela Barun 3.f, s. Dolores i PMI

Split, 04. i  05.02.2013. 
DRAGA NORA GIMNAZIJALCI SU UZ TEBE

Kad je humanost u pitanju, onda hrvatski narod zaista pokazuje svoju plemenitost. Mala petogo-
dišnja Nora ujedinila je Hrvatsku. Zaista čudo! ‘’Imaj srce prema bližnjem-materinje’’, rekao je veliki 
sluga Božji Josip Stadler, nazvan otac sirotinje, bolesnika i svih potrebitih… 

Iako je naša zemlja u krizi, ljubav, humanost i solidarnost nisu. Humanitarno-volonterska grupa 
PMI-a Druge gimnazije - Split, s voditeljicom č.s. Dolores Brkić, organizirala je prikupljanje sredstava 
4. i 5. veljače u svojoj školi kako bi sudjelovali u omogućavanju odlaska male Nore u Philadelphiju. 
Svi su se odazvali brzinom, moglo bi se reći Sunčeve svijetlosti, jer je humanost u našoj školi duboko 
ukorijenjena. Iako je većina učenika i profesora već iz svojih domova pomogla pozivima i uplatama, 
odaziv je bio stopostotan.

Maloj Nori želimo uspješno liječenje od akutne limfoblastične leukemije. Molimo za snagu male 
Lavice kao i njezinih roditelja.

I ovo čudo je moguće!
Antonela Barun, Kristina Lovrić II.gimnazija Split

Draga Nora, zadivila si nas gimnazijalce svojom hra-
brošću i snagom kojom si učinila čudo. Zaista veliko 
čudo jer si ujedinila cijelu Hrvatsku u dobru i humanosti. 

Potaknula si i nas. Odletjela si na drugi kontinent 
uhvatiti život. I mi smo se nadali… Molili smo za Tebe i 
tvoje roditelje. Međutim NEBO je htjelo drugačije i po-
zvalo te sebi da tamo nastaviš živjeti bez boli, ali sretna 
jer si među zvijezdama. Ostavila si trag, trag hrabrosti, 
nade i ljubavi među Hrvatima diljem svijeta, a posebno 
među nama gimnazijalcima.

Tvojim dragim roditeljima, posebno izuzetnoj i hrabroj mami Đani izražavamo svoju sućut i 
molimo za snagu. Vjera je čudo!

Imaj srce...apostolat PMI-a
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Prijatelji Malog Isusa potaknuti evanđeoskom riječi Pape u ovoj Godini vjere nastavljaju biti milo-
srdni Samaritanci prema svojim bližnjima posjećujući i pomažući jer: ‘’Mjera čovječnosti se određuje 
na osnovu toga kako se društvo i pojedinac odnose prema trpljenju i onima koji trpe.’’ (papa Bene-
dikt XVI.)

Cilj koji je imao bl. papa Ivan Pavao II. kad je utemeljio ovaj dan 1992. je potreba senzibilizirati 
Božji narod i građansko društvo za svijet patnje i samim bolesnicima pomoći vrednovati svoje trplje-
nje. 

Sreća je jedina stvar koja se množi kada se dijeli i to smo osjetili na svojoj koži, jer kako je rekao 
jedan od najvećih umova na svijetu, Albert Einstein:  ‘’Što god da je Bog ili dobrota u svemiru, ona 
mora djelovati i izraziti se kroz nas. Ne možemo stajati po strani i pustiti Boga da obavi posao.’’

Antonela Barun, Kristina Lovrić, PMI II. gimnazija Split

Krilo Jesenice, 28.02.2013.
‘‘MILOSTI JE ČAS, ISUS ZOVE NAS’’ - SNAGA VJERE PMI-A

PMI iz Krila Jesenice su zamolili župnika da im 28. veljače izloži Presveti Sakramenat cijelu noć da 
bi klanjali i molili za svetog Oca Benedikta XVI, za dolazak novog Pape i za cijelu Crkvu. Sami su se 
rasporedili tijekom cijele noći tako da je uvijek netko od njih bio u crkvi. Klanjanje je bilo od 20.30 do 

Split i Krilo Jesenice, 09.02.2013. 
POSJET ŠTIĆENICIMA DOMA ‘‘SV. RAFAEL’’  ZA SVJETSKI DAN BOLESNIKA

Dana 9. veljače 2013., uoči blagdana bl. Alojzija Stepinca i Svjetskog dana bolesnika koji se slavi 
na blagdan Gospe Lurdske, PMI Druge gimnazije Split i PMI župe Krilo Jesenice posjetili su štićenike 
doma ‘’Sv. Rafael’’ u Solinu kojeg vode sestre Služavke Malog Isusa. Uz prigodne poklone, pjesme, 
igru i molitvu obostrana radost u srcu i na licima nije mogla proći nezamijećeno

‘’Idi pa i ti čini tako!’’ (Lk 10,37) geslo je za Svjetski dan bolesnika u pismu pape Benedikta XVI.

Evanđeoska poruka milosrdnog Samaritanca želi nam pomoći shvatiti Božju ljubav prema svim 
ljudima, osobito bolesnima i patnicima bilo koje vrste. 

Sluga Božji Josip Stadler ostavio nam je konstantni poziv IMAJ SRCE, a sam nam je uzor velikog 
Samaritanca prema sirotinji, bolesnima i patnicima.

Imaj srce...apostolat PMI-a
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ujutro 8.30. Dvije su gospođe (PMI) cijelu noć provele u crkvi u molitvi. Sami su animirali klanjanje i 
pripremili pjesme, molitve, čitanja...

Djelovanje PMI-a se nastavilo, pa su na 3. korizmenu nedjelju, PMI (oni mlađi) zajedno sa s. 
Rebekom i s. Terezijom iz Omiša posjetili komunu "Cenacolo" na Ugljanima. 

Dan prije toga ispred "Studenca" u Krilu Jesenice djeca su marljivo skupljala namirnice i higijenu 
koju su darovali bivšim ovisnicima na Ugljanima. Sami su došli na tu ideju i sve su zajedno organizirali, 

a ljudi su bili oduševljeni i svi su se pridružili toj akciji. 

U nedjelju popodne krenuli su na Ugljane. Susret 
s bivšim ovisnicima je ostavio na svih dubok dojam. 
Mladi su pažljivo slušali njihova svjedočanstva poslije 
kojih su uslijedila brojna pitanja. U ovoj Godini vjere 
je zanimljivo da su ih upravo ti bivši ovisnici potakli 
na dublje življenje svoje vjere koja će im pomoći da 
idu pravim putem, Božjim putem na kojem jedino 
vjera daje smisao životu. Nakon svjedočanstava 
uslijedilo je razgledavanje i kupnja nekih rukotvorina 
koje su izradili korisnici komune.

Dugopolje, 17.03.2013.
USKRŠNJA PRODAJNA IZLOŽBA PMI U DUGOPOLJU

“Što učiniš jednom od moje najmanje braće, meni si učinio“ rekao je Isus, pa mi PMI iz Dugopolja 
spremni smo s velikom ljubavlju krenuti u još jednu humanitarnu radionicu za bolesne i potrebne u 
našoj župi. Na našoj molitvenom susretu 25. siječnja  2013. god. naše ANIMATORICE su nam tako zor-

no prenijele događanja sa susreta animatora PMI 
u Solinu, te smo još više nadahnuti duhom ljubavi 
za druge.  

Dogovorile smo kreativnu radionicu za izradu 
predmeta vezanih za USKRS. 

S. Magdalis Krnjača nas je poučila izradi pred-
meta preko naših animatorica. S. Marijanka Do-
miniković nam je, kao i za Božićnu akciju, došla i 
poučila nas tehnici izrade raznih malih umjetnič-
kih djela. Iskoristile smo priliku da joj se pohvali-
mo kako nam je bila uspješna Božićna radionica 

u kojoj smo izradile oko 100-tinjak anđela od krep-papira i komušine i sve su to naši mještani kupili, 
znajući da taj novac ide bolesnima i potribnima u našoj župi. 

Radionicu smo  u dogovoru sa s. Eudoksijom Franić i našim svećenikom don Mirkom Bitunjcem, 
dogovorile svake nedjelje oko 16 sati u  novoj vjeronaučnoj župnoj dvorani.

S radošću smo se družile uz pjesmu, kolače i izradu naših “zečića“, košarica, ukrasnih kora, ružica 
od krepa i veselile se svakom izrađenom i opituranom proizvodu.

U dogovoru sa župnikom u nedjelju 17. ožujka 2013. Izložile smo za prodaju naše rukotvorine, 
koje će biti ponuđena za prodaju našim mještanima. S velikim uzbuđenjem smo dočekale i taj dan. 

Imaj srce...apostolat PMI-a
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Split, 18.03.2013. 
ZVONO LJUBAVI U DRUGOJ GIMNAZIJI

Prijatelji Malog Isusa Druge Gimnazije Split, uoči 
svetkovine sv. Josipa 18. 3., u školi su organizirali hu-
manitarnu izložbu, zajedno s udrugom Zvono iz Splita. 
Korisnici ove udruge su osobe s mentalnom retardaci-
jom s područja grada Split, Kaštela, Strožanca i Dugo-
polja. 

Zadaća njihovog stručnog tima je omogućiti kori-
snicima i njihovim obiteljima podršku da steknu naj-
veći mogući stupanj samopouzdanja u obavljanju sva-
kodnevnih životnih aktivnosti. Pružaju im razne usluge 
u svakodnevnom življenju i pomoć u obitelji, šetnje, 

Oduševljenju nije bilo kraja kad se na jednom velikom stolu našlo toliko lijepih šarenih radova izra-
đenih s velikom ljubavlju. Prodaja je uspješno obavljena, i čak se tražila koja ružica, košarica i zečić 
više, ali hvala dragom Bogu i malom Isusu – najvažnije je od svega, volja nas koji to potičemo i naših 
mještana koji nas podupiru. 

Gledajući nas kako smo djelovale među župljanima, naša školska djeca su nam se odlučila pridru-
žiti jer ih je to sve uveseljavalo. 

Dio prikupljenih sredstava smo odlučile donirati i potribitoj djeci u Uruandi i za misije.

Već smišljamo dogovor za slijedeću radionicu. 

ŽIVIO MALI ISUS – UVIJEK U NAŠIM SRCIMA!!!  

razgovori, pratnja kod liječnika, savjetovanje i sve što im je potrebno da bi im omogućili što svrsihod-
niji život.

Članovi mobilne usluge iz udruge saznali su za djelovanje PMI-a u Drugoj gimnaziji, te su nas za-
molili za pomoć i suradnju. Rado smo se odazvali jer to je i svrha našeg djelovanja. 

Učenici i profesori su kupnjom raznih Uskrsnih ukrasa omogućili ovoj populaciji bar jednu radost 
više. Osjećaj zadovoljstva kad činimo dobro zvonio je i zvoni u našim srcima. Zvono uvijek poziva, 
naglašava, ali i naviješta radost Uskrsa.

Antonela Barun

Vrgorac, 24.03.2013. 
NE ZABORAVI SVOGA BLIŽNJEGA

Korizma je novo proljeće života, a upravo Uskrs i jeste život. Da bi ga čovjek dostojanstveno živio 
treba, uz duhovno, moći i materijalno preživjeti. Nažalost, današnja situacija mnogima nije naklo-
njena, svjedoci smo teških nedaća i tužnih životnih priča. Upravo to je nagnalo PMI iz Vrgorca da 
pokušaju na neki način pomoći svojim sugrađanima. Stoga su na Cvjetnu nedjelju u župi NBD Marije 

Imaj srce...apostolat PMI-a
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u Vrgorcu, kroz ovu korizmu i u Godini vjere, svjedočili svo-
jim požrtvovnim radom pripremajući prodajnu izložbu za 
potrebne u vrgorskom kraju.

Sve se pripremalo s velikim oduševljenjem jer je u srci-
ma neprestano odzvanjala ona Isusova: “Što god ste učinili 
jednom od moje najmanje braće, meni ste učinili.“ 

Motivacije nije nedostajalo, želja je bila uljepšati Uskrs 
najpotrebnijima, odnosno bolesnima, napuštenima, ali i lju-
dima koji su ostali bez radnog mjesta.

Radost je bila obostrana i onima koji su pripremali i oni-
ma koje se PMI razveselili prigodnim darom.

Prva je ovo prodajna izložba, a uz Božju pomoć, želju i 
htjenje naših dragih časnih sestara i PMI nadamo se  da će 
ovakovih humanitarnih akcija biti i ubuduće.

Bogu hvala za sve to iz ljubavi učinjeno.

Ružica Kukanja, PMI, župa NBDM Vrgorac

Imaj srce...apostolat PMI-a

“Dijelimo sa svojom braćom u nevolji svoje siromaštvo
da im bude naš darak blagoslov,

a nama prava sjetva vječnih dobara.
Čini se da mi siromašimo kada drugome dijelimo; ali ipak nije tako.

Jer Gospodin Bog obilno nam može milostinju nagraditi.“

Josip Stadler
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Zagreb, Retkovec, 01.12.2012.
IMAJ SRCE ZA SIROMAŠNE

Uoči početka došašća, u subotu 1. prosinca 2012. 
Prijatelji Maloga Isusa i drugi volonteri animirali su u 
župi sv. Pavla u Zagrebu, karitativnu akciju pod geslom 
Imaj srce za siromašne na način što su u velikim centri-
ma u kvartu, u  Konzumu i Intersparu cijeli dan od 7:30 
do 18:45 prikupljali hranu. U provođenju akcije sudjelo-
valo je pedeset osoba.

Naime, svakom su kupcu, koji je ulazio u trgovinu 
dali prigodni letak na kojem je pisalo što se to danas 
u trgovini neuobičajeno događa. Uz letak, svi sudionici 
akcije imali su na sebi tzv. župne pregače kako bi i na taj 
način bili vidljiviji i “govorljiviji“.

Uz ekipu koja je kupce animirala na ulazu u trgovi-
nu, kod blagajni je stajao drugi dio ekipe uz košaru koja 
je bila označena geslom akcije. Treći dio ekipe, kad su 
se košarice nakupile, odvozio je namirnice iz dućana u 
župnu garažu gdje su artikle primali ministranti i odmah 
razvrstavali.

Fotografije govore sve.

Oduševljenje i zadovoljstvo bilo je obostrano!

Uz karitativnu stranu, projekt je imao i duhovni vid. Svi sudionici provođenja akcije sudjelovali su 
u euharistijskom slavlju.

Mnogi su imali srce. Dali su nešto od sebe. Dali su sebe! Bog koji ljubi vesela darivatelja neka 
nagradi svakog sudionika koji je dao udovičinim srcem. 

Uz karitativni vid, akcija je imala i duhovni vid te su svi nositelji akcije dan ili počeli ili završili euha-
ristijskim slavljem. U prvom dijelu došašća, volonteri karitasa i neki članovi DPMI-a pakirali su hranu 
i raznosili potrebnima na području župe.

Imaj srce...apostolat PMI-a

ZAGREBAČKA PROVINCIJA

Kloštar Podravski, treća nedjelja došašća 2012.
ČINITI DOBRO

Zajedničkom suradnjom učitelja i vjeroučitelja uz 3. 
nedjelju došašća, koja je ujedno i nedjelja Karitasa, or-
ganizirane su akcije u Osnovnoj školi Kloštar Podravski u 
istoimenom podravskom mjestu. Na poticaj iz ureda Ka-
ritasa i uz pomoć prigodnih kartica koje su učenici mogli 
kupiti te tako dati svoj dar za najpotrebnije, provedena 
je akcija “za 1000 radosti“ u kojoj su sudjelovali svi uče-
nici i djelatnici spomenute ustanove. 
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Imaj srce...apostolat PMI-a

No, mali “trećaši“ odlučili su tome pridodati i svoje osobne darove te su na poticaj svoje učiteljice 
sakupili igračke, odjeću i namirnice koje su darovali kao svoj u gestu i želju “činiti dobro“. Uistinu, nije 
teško činiti dobro; potrebno je samo malo kreativnosti, dosjetljivosti, ljubavi i darežljivost, pa tada i 
ono malo postaje puno za one koji nemaju ništa! 

Od srca hvala svima koji su u ove i druge dobrotvorne akcije utkali svoje niti dobrote i tako postali 
širitelji i svjedoci vjere.

s. Viktorija

Zagreb, Župa sv. Jeronima 21.12.2012.
POSJETILI SMO ŠTIĆENIKE DOMA U CRNATKOVOJ
ULICI U ZAGREBU

U srijedu, 19., i u petak, 21. prosinca 2012, posjetili 
smo štićenike doma u Crnatkovoj ulici u gradu Zagre-
bu. To je dom za stare i nemoćne. Puni smo dojmova 
koji potresaju dušu... Tako je malo potrebno da svojom 
posjetom i toplim riječima dotakneš dušu i suza ganuća 
već klizi niz obraz... Neki se hrabro nose sa odvojeno-
šću od obitelji i svoga doma iz kojeg su morali otići u ne-
povrat... Uglavnom ta bol je tamo sveprisutna i ako su pokretni,onda se uzajamno tješe, ako pak ne 
(a to je najčešći slučaj), onda se tješe međusobno u sobi koju dijele zajednički... 

Jedna baka Marija, morala je u dom, jer se unuk oženio i treba slobodni prostor. Gospodin Mirko 
tamo je, jer je sin prodao stan prije 8 godina i otada se nisu vidjeli... Većina su bolesni i nema ih tko 

njegovati, jer im djeca rade. Gospođa Dragica je iz Bosne 
izbjegla 1991. i otada je u domu. Koristi se invalidskim ko-
licima, pa zna otići u grad na misu. Osmjeh joj ne silazi s 
lica, prihvatila je svoju situaciju i zadovoljna je. Djeca su 
se vratila u Bosnu, ali ne i mama, jer oni rade i ne mogu 
se brinuti o njoj, a ona im nikada ne pokazuje da je to 
boli, već uz osmjeh vodi bitku života. Bog joj je na prvom 
mjestu i otuda njena snaga i ljubav koju samo On može 
obnavljati.

U našoj radionici izradili smo od kukuruznih perušina 
lijepe anđeleke i poklanjali smo im ih. Ganuli su ih, a i me-

dicinske sestre koje o njima brinu, stidljivo su zamolile da i njima poklonimo. Ima i ljubavna priča 
bračnog para iz Retkovca. Gospođa je doživjela moždani udar prije 3 godine i morala je prihvatiti 
24-satnu pomoć u domu. Suprug joj je redovito dolazio, a onda se prije godinu dana preselio k njoj i 
tako dijele malu sobicu, koja je puna topline, radosti razumijevanja i ljubavi...

A sve je počelo, kad nas je s. Emanuela potakla da nas nauči izrađivati anđeleke, koje smo u 
prvom dogovoru trebali prodavati na Božićnom sajmu i novac predati potrebitima. Došle su dvije 
“majstorice” iz Retkovca, naučile nas izrađivati anđele, a nama se rodila misao da ih ne prodajemo, 
već ih poklonimo onima koji leže u domovima. I nismo se prevarili. Obostrano, svi smo bogatiji za 
djelić ljudske sreće za koju je tako malo potrebno...

Marija Lukač, animatorica PMI, župa sv. Jeronima, Zagreb
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Zagreb, Retkovec, 06.01.2013.
IMAMO SRCE ZA MISIJE

U sklopu Papinskog Djela sv. Djetinjstva, a unutar župnog projekta “Imaj srce za” na svetkovinu 
Bogojavljenja 6. siječnja 2013.,  ulicama župe sv. Pavla u zagrebačkoj Dubravi i ove su godine prolazili 
pjevači Betlehemske zvijezde predvođeni s. Emanuelom Pečnik i animatoricama PMI-a. 

Zagreb, Retkovec, 02.03.2013. 
“OVO JE POST KOJI JE OCU PO VOLJI: PODIJELITI KRUH SVOJ S GLADNIMA“ (USP. IZ, 56,6)

U subotu 2. ožujka 2013. Prijatelji Maloga Isusa animirali su akciju pod geslom “Imaj srce i kruh 
svoj s gladnim dijeli”. Kao i u došašću, akciju su provodili u trgovačkim centrima na području župe, 
u Intersparu i Konzumima. Koji su željeli, imali su priliku sudjelovati u akciji. I sudjelovali su i mladi i 
stariji. Svatko na način koji odgovara njegovim mogućnostima i dobi. Neki od njih svjedoče: Divna je 
spoznaja kad znaš da za dobro drugoga daješ dio svoga vremena! 

Svi volonteri dan su započeli ili završili sv. Misom kako bi Gospodina na početku zamolili, a na kra-
ju mu zahvalili za dobro djelo koje su učinili zajedno s ostalim PMI i volonterima župe i svima onima 
koji su se uključili u ovaj lanac ljubavi. 

Naši mladi, koji su stajali na ulasku u dućane bili su svakom kupcu znak. Većinu su potaknuli na 
darežljivost. Nekima su bili smetnja, a nekima “znak osporavan“. I to je bio dan svjedočenja vjere.

Kako zapisa sv. Petar Krizolog: “Tri su stvari, braćo, po kojima vjera stoji, pobožnost se održava, 
krepost traje. Molitva, post, milosrđe. To troje jedno su i uzajamni izvor života... Post ne niče ako ga 

Ova mjesečna župna karitativna akcija, kako to stoji i u projektu Papinskih misijskih djela, imala je 
nakanu prikupiti novčana sredstva za djecu u misijskim krajevima te je župno djelo nazvano Imaj srce 
za misije. Budući je ova akcija dječje misijsko djelo, i u našoj su župi nositelji ove akcije bili dječja sku-
pina Prijatelja Maloga Isusa. Kad su se uredili u župnoj dvorani, krenuli su u pratnji odraslih osoba na 
četiri strane župe. Noseći zvijezdu u rukama, pjevajući božićne pjesme, ulicama župe iznova se širila 
poruka mira, ljubavi, blagoslova i slobode. Uz prikupljanje novčanih sredstava, još je veća duhovna 
i formativna plodnost u srcima one djece koja su se uključila u ovo plemenito djelo jer nasljeduju 
Isusa, njegovu milosrdnu ljubav.

Mnogi su otvorili vrata svojega doma, a još više svojega srca i bili veseli darivatelji! Novac smo sa 
zadovoljstvom predali u Misijski ured znajući da smo ovom akcijom zgrtali blago na Nebu! 

Imaj srce...apostolat PMI-a
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Zagreb, Župa sv. Jeronima 17.03.2013.
APOSTOLAT  PRIJATELJA MALOG  ISUSA U ŽUPI SV. JERONIMA  U MAKSIMIRU

Na molitvenom susretu, dogovorili smo se, da pripremimo kolače, koje ćemo spakirati u manje 
kutijice i nositi ih u dom umirovljenika na Ravnicama. I učinismo tako, u nedjelju 17.03.2013.g. Išlo 
nas je troje, s. Tihana, g. Šima Samardžić, i ja, Marija Lukač. Odmah smo se uputili na 3.kat, gdje 
smo posjetili g.Mirjanu Pećinić, koja leži u krevetu i uglavnom teško komunicira, tako da smo uspjeli 

ne natapa milosrđe. Ti što postiš, ono što milosrđem nakvasiš, to će ti se zgrnuti u žitnicu. Čovječe, 
ne gubi, dakle, čuvajući, već skupi dajući. Čovječe, darujući siromahu, sebi daješ, jer što drugome ne 
prepustiš, nećeš imati.“ 

Zato, pomozimo jedni drugima i budimo istinski svjedoci Evanđelja jer tako Gospodin hoće!

razumjeti, da se obradovala kolačima, u kojima je odmah uživala. 
Obradovala se i čudotvornoj medaljici, koju je s radošću primila. 
U sobi do nje, nalazi se g.Mila Leko, koja je pokretna, ali slijepa…, 
takva je rođena, a ima 81 godinu. Rodom je iz Hercegovine. Dio 
života nam je u kratkom vremenu ispričala, pa tako s radošću priča 
o Sarajevu, gdje je boravila od 1984. do 1990, a onda je 1991 došla 
u Zagreb, gdje joj živi brat sa obitelji. U Sarajevu se rado  družila sa 
sestrama, Služavkama Malog Isusa, i posebno se sjeća s.Genoveve. 
Silno se obradovala, kad je čula da je s.Tihana iz tog reda i da smo 
mi prijatelji Malog  Isusa. U domu se nalazi 8 godina. Rado ide na 
svetu Misu i puno i rado moli. Obzirom, da redovito sluša Radio 
Mariju, posebno ju je obradovalo  što sam ja volonter na radiu i što 
će od sada prepoznati moj glas u omiljenim emisijama. Na 4 katu, 
gdje su uglavnom nepokretni bolesnici. Posjetili smo g. Mariju Suš-
nig, koja ima 94 godine, iz Ivanca je, a u domu je 12 godina. Radila 

je kao odgajateljica u domu u Nazorovoj. Dio života se 
družila sa židovskom obitelji, koja je ostavila vidljiv trag 
u njenom sjećanju. Puno smo soba prošli, puno života 
dotakli, osjetili i tugu i radost koja je bila obostrana. Svi 
su se obradovali kolačima, i neizostavno, čudotvornim 
medaljicama, koje su najčešće poljubili kod primitka. U 
jednoj sobi se nalazi bračni par, koji dijeli svoje dane u 
krevetu, jedno pored drugog, bolesni, ali radosni, jer su 
zajedno. Bilo nam je teško pri povratku, jer smo shvatili, 
da se u posjetu k njima mora odvojiti puno više vreme-
na, jer su željni razgovora, željni da ih se sasluša, a mi 
smo ponjeli dosta kolača i morali smo to podijeliti, tako da nije bio moguć duži razgovor. Obećali 
smo si da ćemo im drugi puta pokloniti vrijeme za razgovor. Ostaje u nama trag sjete u dodiru ovih 
proživljenih života, koji su zastali tu, u ovom domu, dijeleći zajedničke dane starosti. Koliko bi se tu 
moglo napisati životnih romana… I na povratku, pozdravih mladu sestru na recepciji, te je priupitah 
bi li željela čudotvornu medaljicu?!  “Naravno“, odgovorila je, i ushićeno je uzela. Ja još nosim u sje-
ćanju sjaj u njenim očima, koju je proizvela ta mala čudotvorna, uistinu čudotvorna medaljica, i ja se 

Imaj srce...apostolat PMI-a
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Pitomača, Korizma 2013.
ZAJEDNICA PMI-a U PITOMAČI

Nakon prošlogodišnjeg susreta u Velikom Trgovišću poželjeli smo da i naša mala zajednica ima 
svoju zastavu. Rečeno – učinjeno. Nova zastava je napravljena. Radujemo se ovogodišnjem susretu u 
Slavonskom Brodu da našu novu zastavu prvi 
puta pokažemo u javnosti.

Ali… nije to sve. Od zadnjeg javljanja bili 
smo jaaako vrijedni. Već uobičajeno: naši 
kolači. U došašću i korizmi organizirali smo 
pečenje i prodaju kolača. Uspjeh je uvijek 
odličan. Koliko god pripremili, uvijek se 
traži nekoliko kutija više. Prikupljeni novac 
darovali smo župnom Caritasu. Ove korizme 
posebno smo bili marljivi. Organizirali smo 
radionice u kojima smo na različite načine 
ukrašavali jaja, izrađivali pisanice. Bilo je jako 
zabavno. Nakon početnih muka postali smo 
pravi majstori u radu sa Fimo masom. Ali 
nismo zaboravili ni duhovnu stranu. Organizirali smo svakodnevnu molitvu pola sata prije svete Mise. 
Prvotna ideja je bila moliti samo do Uskrsa, ali smo molitvu nastavili i dalje. U godini vjere molimo za 
obnovu vjere u našim obiteljima i župi. Posjetili smo i potrebne i bolesne u našoj župi. 

Animatorica naše zajednice gđa. Nada Filipović sudjelovala je na susretu animatora u Novoj Vesi, 
ali i u Varaždinu na korizmenom susretu predstavnika različitih molitvenih zajednica koje djeluju u 
varaždinskoj biskupiji. 

Malo nas je, al' nas ima. 

PMI iz Pitomače

Podravske Sesvete, Korizma 2013.
KARITATIVNI RAD U PODRAVSKIM SESVETAMA 

upitah, kakvo će čudo Gospa učiniti u njenom životu?! Bili smo bogatiji zbog ove posjete tim dragim 
ljudima, i pomislim, kako je malo potrebno za sreću, obostranu sreću…    

Marija Lukač, animatorica

Imaj srce...apostolat PMI-a

PMI  iz Podravskih Sesveta kroz korizmu su u radio-
nicama izrađivali uskrsne košarice, ukrašavali  uskrsna 
jaja, od loze izrađivali uskrsne vjenčiće. Molitveni čla-
novi  su kod kuće izrađivali od konca košarice. 

Novac od prodajnih uskrsnih uradaka namijenili su 
za napuštenu djecu. 

S. Karmen H.
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Kloštar Podravski, Korizma 2013.
“BISERI“ LJUBAVI U KLOŠTRU PODRAVSKOM

Tijekom korizme PMI iz Kloštra Podravskog željeli su na neki način odjelotvoriti svoju ljubav pre-
ma bližnjemu…U toj želji odlučili smo naše ovogodišnje korizmene radionice posvetiti našim male-
nim “biserima“ te svu ljubav koju smo uložili u zajedničke uratke proslijediti djeci bez roditelja. Tako 
da smo izrađivali razne uskrsne predmete, ukrase, pisanice, čestitke i prodavali  tijekom korizme. 
Puno se  ljudi uključilo samoinicijativno te su sami kod kuće radili i željeli na taj način sudjelovati u 
dobrotvornoj akciji… 

Znamo da je to samo “kapljica“ u “moru“ potreba današnjeg vremena, ali vjerujemo da će ta 
mala kapljica nekome donijeti radost i da će prepoznati ljubav koju su PMI utkali u tu akciju.

Danas je svako dobro djelo, bilo veliko ili malo (ako uopće i postoji takva klasifikacija dobrih djela) 
“zraka“ Božje ljubavi koja dotiče ispaćeni svijet i obasjava ga te mu, bar na kratko, osvježava nadu i 
učvršćuje ljubav! Važno je  nikada se ne umoriti u činjenju dobra…važno je  vidjeti i spoznati  da toliko 
toga možemo činiti…možda smo i sami pritisnuti raznim patnjama i bolima, no tada je naše djelo 
ljubavi najsličnije Isusovom…

Neka dragi Bog svim PMI-a dade velikodušnu i neumornu 
ljubav te nježno i osjetljivo srce  za najpotrebnije…srce kakvo je 
imao sluga Božji Josip Stadler!

To od srca žele i za sve PMI-a mole, PMI iz Kloštra Podravskog!

Imaj srce...apostolat PMI-a

“Pomozi siromasima kad god možeš pa će i tebi Bog pomoći.“

Josip Stadler
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Gromiljak, 15.-20.12.2012.
MISIJSKA IZLOŽBA “DA SVI IMAJU KRUH SVAGDANJI”

U organizaciji sestara Služavki Maloga Isusa i Prijatelja Maloga Isusa otvorena je 15. prosinca 
2012. u Kući Navještenja u Gromiljaku misijska prodajna izložba koja se održava pod motom: Da svi  
imaju kruh svagdanji. Veliki broj  ljudi odazvali su se pozivu na otvorenje izložbe, na kojoj su mogli 
kupiti originalne i vrijedne božićne poklone, kao što su božićne ikebane, božićni kolačići, razni darovi, 
igračke, rukotvorine, ukrasne svijeće, svijećnjaci, odjeća, obuća. Sva sredstva prikupljena od prodaje 
bit će namijenjena za nastavak misijskog djela pokojne sestre Lukrecije Mamić – Pomoć izgladnjeloj 
djecu u misiji Butare – Ruanda.

Svečanost otvaranja misijske izložbe popraćen je prigodnim programom, što su ga izveli Prijatelji 
Maloga Isusa iz župe Gromiljak, pod vodstvom s. Marinele Zeko. Zbor mladih nastupio je s izvedbom 
pjesme “Maleni Isuse“ - te djeca s dramskim prikazom u kojem su prikazali  kako djeca koja sve imaju 
mogu birati što žele, a ona koja nemaju ništa kao djecu u Africi, zadovoljni su sa svime. Oni zapravo 
kao da i ne smiju ništa željeti doli samo to da jedva prežive. U okviru programa nastupio je i gosp. 

Anto Stanić, pjesnik iz Kreševa, sa svojim pjesmama: “Isu-
se, dođi u Kreševo“ i “Josipu Stadleru“. Program je izvrsno 
vodila Branka Jukić, novinarka RTV Kiseljak, u nazočnosti 
velikog broja prijatelja i dobročinitelja misija, među koji-
ma je bio i mons. Joseph Arshad, otpravnik poslova Apo-
stolske nuncijature u Sarajevu, te sestara Služavki Maloga 
Isusa, Prijatelja Maloga Isusa, sestara franjevki i ostalih iz 
svih okolnih župa. Svi su došli da svojim darom posvjedo-
če milosrđe prema izgladnjeloj djeci u dalekoj Africi. 

Na početku nazočne je posjetitelje pozdravila srdač-
nim riječima sestra Admirata Lučić, provincijska glavarica 

Imaj srce...apostolat PMI-a

SARAJEVSKA PROVINCIJA

Sarajevo, 01.12.2012.
U SARAJEVU MALI ISUS OBILAZI OBITELJI

Sestrama Služavkama Maloga Isusa lik Djeteta Isusa je u središtu po-
božnosti. On zauzima važno mjesta u njihovim srcima i samostanima. 
Uoči prve nedjelje Došašca, 1. prosinca 2012. godine, mali Isus iz sa-
mostanske kapelice u Egiptu je krenuo u pohod Sarajevu. Predstavnica 
društva Prijatelja Maloga Isusa preuzela ga je od s. M. Lucije Blažević i 
ponijela u svoj dom, a potom će Mali Isus ići iz kuće u kući blagoslivlja-
jući svaku obitelj koja ga prihvati. Prihvatiti Dijete Isusa srcem, držati ga 
u svojim rukama, izgovoriti mu svoje pohvale, molbe i želje daje snagu 
duši. Nakon što pohodi domove svojih Prijatelja i štovatelja mali će se 
Isus na sam dan Božića vratiti u svoj dom – u samostan Egipat.
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sestara Služavki Maloga Isusa sarajevske Provincije BZBDM. Istakla je veličinu dara ljubavi i milosrđa 
kojima je bila obdarena s. Lukrecija Mamić, a mi ovim događajem želimo staviti kap naše žrtve na 
njezinu neizmjernu ljubav i dati potporu onima koje je ona voljela, rekla je s. Admirata. Zahvalila je 
sestrama, Prijateljima Maloga Isusa i svima koji su pomagali u organizaciji plemenite akcije, naglasivši 
kako je divno kršćanstvo i osobe koje su opečaćene ljubavlju i samilošću prema onima koji su daleko.

Uslijedilo je otvorenje izložbe koju je otvorio don 
Ivan Štironja, nacionalni ravnatelj PMD u BiH. Tom pri-
godom rekao je: “..Ova je misijska izložba, slobodno mo-
žemo reći, naše zajedničko klanjanje Isusu, naš radosni 
poklon Božiću. Zaista nema ljepše priprave na  Božić od 
ove: Misliti na braću i sestre u potrebi, misliti na male 
Isusove prijatelje tamo u dalekoj Africi. Upozorio je da 
prema statistikama svjetske zdravstvene organizacije 
jedna trećina svijeta je uhranjena, jedna pothranjena 
a jedna skapava od gladi. Da, svaki 3,6 sekundi jedan 
čovjek umre od gladi. Strašna je statistika koja kaže da 

sve higijensko-prehrambene potrebe cijeloga svijeta koštaju onoliko koliko stanovnici Europe i SAD 
potroše na parfeme“, rekao je don Štironja.  U ime Papinskih misijskih djela, misionara i misionarki 
zahvalio je sestrama Služavkama Maloga Isusa, Prijateljima Maloga Isusa i svim prijateljima misija na 
zauzetosti koju iskazuju najpotrebnijima u nevolji. 

Sestra Lukrecija Mamić redovnica je Družbe sestara Službenica milosrđa, Hrvatske provincije sa 
sjedištem u Splitu. Rođena je 2. rujna 1948. godine u Zidinama kod Tomislavgrada. Djelovala je kao 
misionarka 15 godina u južnoameričkoj  državi Ekvador, potom u Burundiji, misiji Kiremba, gdje je 
ubijena 27. studenog 2011. godine. Plemenito djelo sestre Lukrecije nastavile su njezine sestre u 
misiji Butare-Ruanda, kojima je posvećena ova misijska izložba.

Izložba traje od 15.-do 20 prosinca i do tada će svi zainteresirani moći kupiti nešto od izloženih 
božićnih postavki i tako pomoći izgladnjelu djecu u Butare-Ruandi.

s. Genoveva Rajić

Imaj srce...apostolat PMI-a

Gromiljak, 27.12.2012. 
HUMANITARNI KONCERT ZA DJELO SVETOG DJETINJSTVA 

U četvrtak 27. prosinca u dvorani osnovne škole “Gromiljak“ Prijatelji Malog Isusa (PMI), uz po-
dršku župnika preč. Marka Perić, s. Marinele Zeko i animatora Borisa Dragojević  organizirali su hu-
manitarni koncert za Djelo Svetog Djetinjstva.(DSD) Sva prikupljena sredstva od ulaznica i od spon-
zora idu za DSD. 

Program je započeo meditacijom o svijetlu. Moto ovog koncerta je“ Krist je tvoje svijetlo“. Mladi 
su uz meditativnu glazbu, svijeće, te scenskim prikazom približili značenje svijetla u našem životu. 
Razmišljala sam kako je Bog velik i veličanstven kad nam je darovao dar vjere.

Kroz program kojeg su vodili Tijana Pecirep, Ana Rajić i Boris Dragojević upoznali su  nas s DSD. 
Djeca su blago ovog svijeta, oni u sebi nose radost i veliko duhovno bogatsvo. Dječji svijet je najljepši 
i od njih možemo puno naučiti.

U glazbenom programu nastupio je zbor mladih  koji su članovi Prijatelja Malog Isusa iz župe 
Gromiljak i vokalno instrumentalni sastav “Imakulata“ , te frama iz Brestovskog i glazbena skupina 
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Novo Nebo iz Zenice. Mladi iz plesne skupine plesom su gledateljima približili razne današnje izazove 
mladih i put kojim se možemo oduprijeti. Osim glazbenih točki skupina mladih iz dramske sekcije 
poučnim igrokazom pokazali su zavidno glumačko znanje. Na kraju programa kulturno umjetničko 
društvo iz Lepenice  predvođeni gos. Brunom Žuljević pripremilo je narodno veselje. Za sve uzvanike 
bio je priređen domjenak.  Župljani župe Gromiljak kako odrasli tako i mlađi zajedno sa župnikom i 
sestrama u duhu Evanđelja pokazali su da imaju doista otvoreno srce za najpotrebnije.

Poznato nam je da danas ima malo ljudi koji se mogu pohvaliti da im je materijalna situacije do-
bra. Treba napomenuti da su djeca od prvog do osmog razreda u vrijeme došašća u svojim misijskim 
kasicama  sa s. Marinelom skupili za misije 1.360.00 KM a Prijatelji Malog Isusa od ulaznica i sponzora 

Gromiljak, Korizma 2013.
“BOLESTAN BIJAH I POHODISTE ME”  (MT 25, 36)

“Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“

Sestre Služavke Malog Isusa sa PMI na Gromiljaku tokom cijele godine pohode i darivaju siromaš-

ne obitelji, obitelji sa više djece, osamljene i bolesne 
koji su prikovani na svoj bolesnički krevet.

U korizmenom vremenu to činimo intezivnije, jer 
je to povlašteno vrijeme koje te jednostavno tjera či-
niti dobro svojim bližnjima i onima koji su u potrebi. U 
tom svetom vremenu sestre sa PMI  posjete, darivaju 
i duhovno utješe i ohrabre oko 80 bolesnika u župi 
Gromiljak i šire.

A u našu Kuću Navještenja na vrata samostana 
svakodnevno dolaze siromasi tražiti lijekove, hranu, 
odjeću, obuću, novac, a ima ih koji jednostavno traže 
da ih se sasluša kako bih olakšali svoju dušu. Odlaze  

puni zahvalnosti, sretni i zadovoljni. Može se reći da je ova kuća upravo za siromahe, kako za one koji 
traže materijalnu tako i za one koji traže duhovnu pomoć. Sestre su ovdje na raspolaganju svakod-
nevno od jutra do mraka. Stoga su i organizirani viked susreti sa različitim sadržajima i predavačima 
za sve uzraste, a svakog četvrtka klanjanje od 18 i 30 – 19 i 30 sati, za sve koji žele intezivniji duhovni 
život, liječiti svoje rane i moliti za obraćenje drugih.

Pozvani smo kao kršćani živjeti evanđelje, prihvaćati s poštovanjem i gledajući u svakoj osobi 
Isusa koji je potreban moje pomoći: gladnom, žednom, bolesnom, strancu, osamljenom, žalosnom, 
potlačenom, poniženom, odbačenom iz svoje sredine ...., i tada će nam Kralj reći: Dođite blagoslov-
ljeni Oca mojega! Primite u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!“ (Mt 25,34) 

na humanitarnom koncertu za Djelo Svetog Djetinjstva skupili 
su 1.260.00 KM

Na kraju dragom Bogu hvala za ovo.  Nadam se da će biti 
još ovakvih plemenitih akcija kako bi mi s našim Malim Isu-
som očitovali svoju sreću i vjeru , te je podijelili s drugima. 
Svima nam je potrebna ljubav. Ljubav se neda kupiti. Stoga 
iz te ljubavi treba svaki dan dopustiti dobru da raste u nama.

Vedrana Slišković PMI

Imaj srce...apostolat PMI-a
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Isus, na Posljednjoj večeri kad je apostolima oprao noge, dao nam je primjer služenja jedni dru-
gima u poniznosti, jednostavnosti i ljubavi. Ako budemo išli stopama svoga Učitelja Isusa Krista naša 
vjera će biti jaka i nepoljuljana u Njegov ponovni i slavni dolazak.

                                                                                                                sestra SMI

Imaj srce...apostolat PMI-a

“Imaj prema Bogu srce djetinje,
Prema bližnjem srce materinje,

Prema sebi srce sudačko.“

Josip Stadler
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Stvaralaštvo PMI-a

Okice plave k'o nebeski svod
nježnim pogledom razvedruju 

dan.
Kovrče meke na čelu tvom
miluje svete Majčice dlan.

O maleno Dijete Isuse,
na cijeli svemir stvoreni

s Tvog lica rumen se prosipa.
A s usana nježnih k'o blaga 

rosica
ljupkost se slatka razlijeva.

O, predivni rajski Cvijete
nemaju takva nektara bujna
ni ruža, ni ljiljan, ni orhideja,
k'o miris Tvoje dušice svete

koji srdašca naša napaja.

Plam ljubavi Tvoje Isuse Dijete
i sunčane zrake nadsijava.

I sjajniji je od svake planete,
od zvijezda svih, i od mjeseca.

U ruci ti je kugla zemaljska
s križem što ju s nebom spaja.

Samo po križu možemo proći
kroz otvorena vrata raja.

Kruna ti zlatna puna dragulja
zrcali darove Neba.

Zagrli Isuse svakog od nas
duša te zove i treba;

da nas plaštem Kraljića griješ
i vodiš stazom života,

da nad nama vazda bdiješ,
da nas napunja mir i dobrota.

O maleno Djetešce, 
Ti nevino Janješce,

 svakom stvorenju javljaš se:
"Milje ste moje! O dođite!
U srcu imam mjesta za sve.

Radujte se! Dođite!"

Hvala ti, maleni Isuse!
Hvala Ti premilo Janješce!

Evo nas k tebi, kuca naš čas.
Otvori vrata srdašca svoga
u milinu svoju povedi nas!

Nedjeljka Andrić, PMI

 

O MALENO DJETEŠCE
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Stvaralaštvo PMI-a

 JOSIPU STADLERU

U tom lijepom malog gradu
u Slavonskom Brodu

Bog je svijetu dao nadu
i Hrvatskom narodu.

Kad se rodio dječak mali
bez oca i majke svoje

Josip njemu ime su dali
Božje djelo bilo to je.

Kako je život prolazio
i sam je siromah bio

sirotinju je svud  tražio
za velika djela  se odvažio.

   
Osnovao je domove

gdje su gladni boravili
za  njih  se  je pobrinuo
da bi ondje sretni bili.

Služavke Malog Isusa
još  i danas ovo rade
okupljaju dobra srca

prijatelje stare mlade.

Ove godine svi su bili
i lijep se družili

u njegovom rodnom gradu
Stadlera su proslavili.

 Justina Randelj 
Podravske Sesvete

BISKUPU JOSIPU STADLERU

Došli smo Ti sa svih strana čestitati rođendan.  
Sto sedamdest  godina je prošlo od kada si se  

rodio,  
ali život ti nije lagan bio  

i bez oca i bez majke dane svoje  si živio.

Al se našla dobra majka, a i dragi otac  bio,  
koji te je prigrlio svojoj kući otpremio, 

a i lijepo odgojio.  

Svoj si život Bogu i bližnjem posvetio 
biskupom si postao.  

Katedralu sazidao, siromahe si ljubio, 
svima dobro činio.  

Osnovao red Služavki Malog Isusa,  
koje su te poslušale,  

siromahe i bolesne sve su one poslužile.  

To je  Tvoja želja bila koja se je ispunila.  
Sada gledaš sa nebesa dal’ činimo dobra 

djela  kako si ti sam činio, a i druge naučio.  

Tvoj svetački život bio, kad si zemljom hodio,  
i tako si svetost zaslužio.   
Zato  Boga svi molimo,  

da ga na zemlji proslavimo  
i Tvoj zagovor sa  nebesa zaslužimo.

                                                      
 Štovateljica  - Sl. Božjeg Josipa Stadlera

Marica Mavračić, 
PMI  Podravske Sesvete
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PREPUSTI GOSPODINU PUTOVE SVOJE,

u njega se uzdaj i on će sve voditi.
On ponizne k pravdi vodi

i uči malene putu svojemu.
Bože, daj da budem ponizna i malena na putu Tvome.

Daj da budem kao posuda,
otvorena za primanje, otvorena za davanje, otvorena za darivanje.

Bože, daj da budem posuda za tebe:
iz koje želiš nešto uzeti,

u koju možeš nešto staviti.
Hoćeš li u mene nešto naći, što bi mogao uzeti?

Zar sam toliko vrijedan, da želiš u meni nešto pohraniti?
Bože, daj da budem posuda za ljude koje susrećem:

otvorena za ljubav, za sve lijepo, što oni žele darovati.
Otvorena za njihove brige i nevolje,

otvorena za njihove žalosne oči i tjeskobne poglede,
s kojima od mene nešto traže.

Bože daj da budem kao posuda! Amen!             

Molitva Jednog PMI

ALELUJA TEBI KRISTE KRALJU MOJ

Pjevaj, kliči Gospodu svom
pjevaj, raduj se uskrsnu On.

Aleluja kličimo svi
Uvijek, uvijek s nama ostani.

Naša srca jesu radosna
duša sretna, na Njeg ponosna.

Tolku ljubav nitko kao On
nema, nema baš u srcu svom.

Aleluja,aleluja
gori od ljubavi naša zemlja sva

slava, slava Tebi Kralju moj,
na nebu i na zemlji svoj.

Mrak, tamu i sotonu si
pobijedio na dan uskrsni.

Hvala, hvala Otkupitelju sad,
slavu Tvoju pronosimo rad.

Anđa Meštrović PMI iz Prozora

 HTJELA BIH UZ TEBE ISUSE BITI

Da mi je biti, rosa i cvijet
da mi je biti, zelena trava,

 i kamen u Maslinskom vrtu
gdje je Isusa moga u strašnoj uri

Sveta Glava počivala.

Presveta Glavo Spasitelja moga
o krvavi znoju čovjeka i Boga.
Daj mi Isuse da sveti Tvoj znoj
bude žeđani izvor vode moj.

Da mi je biti Isuse s Tobom
da Te tješim u strašnoj muci,
da po svakoj kapi krvi i znoja,

čisti se srce i duša moja.

Čovjek i Bog zbog mene pati
o kako mu ja, njegov stvor vrati.

Isuse, htjela bih uz Tebe, sada biti
i tu strašnu muku s Tobom podijeliti.

Anđa Meštrović PMI, Prozor 

Stvaralaštvo PMI-a
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AKO IMAŠ SRCE

Ako imaš srce, imaš sve
Što ti još treba da pomogneš

Ili: Što ti još treba da pomažeš?
Nije bitno tko si, kakav si.

Bitno je da znaš djelit kruh svoj s gladnima.
Pomozi im, danas, i ti

Daruj svoje srce drugome.

Nije teško biti dobar,
Samo malo je dovoljno.

Nije teško pomoć drugome,
Svijet pun je prilika.

Ako imaš srce, imaš sve.
Podijeli ljubav drugima.

Ako osjećaš znaš da ispravno je 
podijeliti kruh svoj s gladnima

ili: podjeliti s potrebitima.

Ako imaš srce koje je ranjeno
Naći ćemo ga zajedno,

Ako imaš srce znaš da je ovo istina.
Iskoristi ovu priliku i izlječi ga.

Ako imaš srce obnovi nježnost
Prema drugima.

Ako imaš srce, pomozi
Hajde, daj!

Ako imaš srce, osjećaj
Spriječi tugu bližnjega,

Ako imaš srce, obrati ga putu istine
da živiš slobodno.

Ako imaš srce, ne boj se
Bit će bolje

Ako imaš srce, zajedno 
naći ćemo put.

Samo pomozi, molim te,
Jer nije tebi najgore.

Ako imaš srce to znaš.

Ana Geto, PMI, župa sv. Pavla, Zagreb

SVETA LJUBAV NJEGOVA 
 

Vidim put pun krvi 
Vidim tvoje korake 

Polako postaju sve teži. 
 

Ali vidim svjetlo koje sja 
Kroz tmine mog života 

Vidim nadu, spas 
Baš tamo pored tvoga groba. 

 
Ta svjetlost čudesna i moj život obasja 

Pobjedi hladnoću ovog svijeta 
Kaplje krvi tvoje peru nas od grijeha 

To je tvoja ljubav sveta. 
 

Podnio si patnju, bol za čovjeka 
Trnje iz našeg čela vadio i primao na svoje  

Tvoje  sveto tijelo krasilo je križ. 
 

Ali volio si nas do kraja 
I nakon što smo te ostavili 
Pružio si nam novu priliku 

Svojom ljubavlju. 
 

Tvoja ljubav sveta 
Do kraja je križ nosila, 

Krvlju nas pomazala, otkupila 
Novi život donijela. 

 
I zato hvala, tebi Bože, 

Brate, prijatelju. 
Hvala tvojoj Ljubavi 

A najveća ljubav si Ti

Ana Geto,  PMI, župa sv. Pavla, Zagreb

Stvaralaštvo PMI-a
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SRCE ISUSOVO STANI SE SA MNOM

Prve su to riječi moje obitelji i mene kad otvorimo oči. Još to pamtim od svojih starih i pre-
nosim na svoju djecu u unučad. Slušam radijsku emisiju ujutro u 5 sati i pitanje je postavljeno:  
Što prvo napravite ili izgovorite kada oči otvorite? Gasim budilicu, trčim u kupaonicu, kuham prvu  
kavicu i žurim kako bih stigao na posao, odgovorili su brojni slušatelji, ali ni jedan  odgovor nije bio:

Stavljam znak križa i zazivam Božji blagoslov: “Srce Isusovo stani se sa mnom!“ i  pomozi  da se 
zdrav/a ustanem i uspješno završim ovaj dan. Da li se ikad zapitamo, hoćemo li danas moći ustati se?

E prijatelju, danas neće ići; ostaješ  bespomoćan  u krevetu. Mislima ti prolaze svakakva pitanja, 
a  najčešće: “Zašto baš meni, zašto baš sad?“ Zatim pomisliš kako si zaboravljen i sam. Ta ista samoća 
dovede ti prijatelja kojega toliko trebaš, a za kojega nisi mario dok si u svakodnevnoj žurbi imao toliko 
posla, a nikad vremena za Njega. Taj nam je prijatelj Isus – pustimo ga u život i uz Njega svaki će nam 
dan biti radostan!

Jela Pinatarek, Podravske Sesvete, 24.02.2013.

OSVRT NA STATUT DRUŠTVA PMI-A

Na prvi pogled čitajući članak po članak Statut Društva PMI, čini mi se da je i on napisan poput 
mnogih Statuta današnjih modernih stranaka i udruga.

On sadrži sve što i današnje Udruge formalno moraju  imati u svom sadržaju.

Od svrhe osnivanja, preko uređenja i uprave načina djelovanja, preko osiguranja materijalnih 
sredstava i načina njegova korištenja,  i sve do prestanka članstva u Udruzi.

Međutim ako Statut DPMI-a polaganije čitamo vidimo da je on ustvari napisan “bezvremenski“. 
Odnosno one vrijednosti koje su vrijedile za života sluge Božjega Josipa Stadlera lako možemo “pre-
slikati“ i na naše vrijeme. U Njegovom duhu promatramo ljude u potrebi, na što je uvelike utjecao i 
Domovinski rat.

Vojska napuštenih, djece, starih, siromašnih i bolesnih; ljudi koji rade a ne primaju plaću, onih koji 
nemaju “sreću“ da rade – vapiju za nečijom pomoći.

Promatrajući Statut DPMI-a na taj način, vidimo da je on ustvari – “Pravni izražaj“ dosadašnjeg 
djelovanja svih članova PMI, a nadamo se da će tako biti i ostati.

Neka svatko od nas u najmanjoj od naše braće, prepozna Maloga Isusa – našega Spasitelja!!!

Neka živi Duh sluge Božjega Josipa Stadlera u srcima PMI.

   Ljubica Hinek  PMI, Voćin

Stvaralaštvo PMI-a
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SPLITSKA PROVINCIJA

Solin, 19.01.2013. 
DUHOVNO-FORMATIVNI SUSRET ANIMATORA U SOLINU

Dana 19. siječnja 2013. u samostanu sestara Služavki Malog Isusa u Solinu održan je duhovno-
formativni susret PMI-a s područja splitske Provincije za animatore. Susret je organiziralo Vijeće za 
PMI-a, a pročelnica s. Dolores Brkić ga u cijelosti osmislila, te tijekom dana sve posebnim kreativnim 
stilom animirala. 

Uz s. Dolores na susretu je bila, aktivno sudjelujući, gospođa Anita Dukić, članica PMI-a u ime 
laika pri Generalnoj upravi, s. Rebeka Batarelo kao i s. Danka Žaper koja je došla sa svojim animatori-
ma. Na skupu je sudjelovalo 28 animatora i to iz župa: Trilj, Košute, Cista Velika, Cista Provo, Omiša, 
Krilo-Jesenice, Solin-Gospa od Otoka, Šestanovac, Katuni-Kreševo, Dugopolje, Split- Sveti Križ, Split-
Mejaši, Split-Gospa od Pojišana, te mladi Druge gimnazije Split. Susret je započeo neobičnim pred-
stavljanjem sudionika u prijateljskoj atmosferi koja nas je uvela u molitvu. Kao daljnja motivacija za 
rad poslužila nam je neobična glazbena kompozicija “Animator” koju smo u razigranoj atmosferi uz 
dirigentice ipak otpjevali.  

Zapaljena svijeća u dijelu polutame nas je potakla na meditaciju koju je vodila s. Dolores pričajući 
nam priču “Priča jedne svijeće” koja je nosila jasnu poruku: “Što više gorite to će jasnije biti svjetlo 
u vama samima.” 

Imaj srce, samo malo srca, raditi sa srcem, biti 
srce, stalno se provlačilo kroz sve etape rada cije-
log dana što je naša animatorica izvrsno poveziva-
la svojim iskustvom animiranja. Inače, dominirao 
je tekst “Imaj srce…” na vidnom mjestu u dvorani. 

U izvrsnoj atmosferi sudionika don Jure Vrdo-
ljak održao je predavanje u Godini vjere: “Vjera, 
povjerenje i uzori vjere.” Unutar predavanja izve-
den je scenski prikaz koji s predavanjem čini jednu 
cjelinu: Čvrsto u vjeri, oslonite se na Boga, imajte 
povjerenja! Don Jure je naveo primjere bl. Alojzija 
Stepinca, Ivana Pavla II., slugu Božjeg Stadlera, pa 
i generala Gotovinu. 

Kroz edukaciju o animiranju shvaćali smo svr-
hu animiranja, te naučili kako oživjeti rad u skupi-
ni i dalje ga ugrađivati u rad zajednice. “Animator 
treba biti pokretač akcije, pronaći put  kroz moli-
tvu, ostvarujući prijateljstvo s Bogom jer je On naš 
glavni animator”, misao je koja se provlačila kroz 
čitavi dan. 

Sastavnice animiranja, kao i druge pisane ma-
terijale, svi smo osobno dobili kako bi nam bili od 
pomoći u daljnjem aktivnom radu.
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Split, 24.01.2013. 
NIKADA UMORNA LJUBAV - STADLERU ZA 170. ROĐENDAN

U organizaciji Hrvatske udruge Benedikt, u četvrtak, 24. siječnja 2013. god. u knjižnici Nadbiskup-
skog sjemeništa u Splitu, prof. dr. sc. don. Ivan Bodrožić predstavio je zbirku pjesama Nikada umorna 
ljubav, mlade autorice, članice PMI iz Omiša, Branke Mlinar koja je stihove posvetila bl. Ivanu Pavlu 
II. i svojoj baki Mariji Lidiji Lelas, in memoriam. Prostor knjižnice bio je ispunjen već i prije samog 
početka promocije u 18,00 sati, a datum predstavljanja pomno je izabran jer je na taj dan, prije 170 
godina, 24. siječnja 1843. u Slavonskom Brodu rođen hrvatski svećenik, Vrhbosanski nadbiskup Josip 
Stadler, utemeljitelj Družbe Sestara Služavki Maloga Isusa kojima je autorica ovom prigodom uputila 
srdačan pozdrav, naglašavajući da je iznimno sretna jer Stadlerov rođendan proslavljaju na predivan 
način - pjesmom združeni u Kristu. 

Svojom su nazočnošću ovaj događaj uveličale sestre splitske provincije Sv. Josipa: s. Sandra Mi-
denjak, provincijalna glavarica, s. Krucifiksa Iveljić, zamjenica, s. Jelena Marević, tajnica, s. Maneta 
Mijoč, savjetnica, s. Dulcelina Plavša, s. Flavija Brstilo, s. Dolores Brkić, s. Mirjana Rojnica i s. Terezija 
Pervan koja je sudjelujući u programu pročitala pjesmu U srcu Maloga Isusa. 

Mladoj su pjesnikinji, uz brojne poklonike duhovne poezije, podršku pružili i njezini profesori s 
Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu: recenzent i promotor zbirke prof. dr. sc. don. Ivan Bodrožić, 
prof. dr, sc. Mladen Parlov, ravnatelj Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu, prof. dr. sc. Ante Mateljan, 
dr. sc. Alojzije Čondić i dr. 

U glazbenom dijelu programa nastupili su VIS Gospe od Zdravlja SPLIT DOBRI, te Mislav Gogić 
i Ivana Balić koji su izveli Schubertovu Ave Maria. Uz autoricu stihove su kazivali: Domogoj Jela-
ča, s. Terezija Pervan, Ines Balajić i Kristina Žura. Program predstavljanja vodila je Ana Kovačević, a 

Kroz rad u skupinama osvrnuli smo se na predavanje, meditaciju i naša osobna iskustva, te jedni 
druge obogatili vlastitim razmišljanjima o predavanju i svjedočanstvima. Zbog velike zainteresiranosti 
za druženje i rad časne sestre su nas trebale “prekinuti” kako bi nas okrijepile ručkom pripremljenim 
ponajprije s ljubavlju. 

Nakon okrjepe družili smo se sa štićenicima doma Sv. Rafael koji vode brižne sestre Služavke Ma-
log Isusa, čiji su nas štićenici ispunili ljubavlju, te nam “poklonili” mnoštvo toplih zagrljaja. Vrijeme 
smo ispunili pjesmom, smijehom, igrom…

Nadalje uz glumu i ritmičke vježbe, koje su pripremili Mali anđeli PMI-a iz Solina sa s. Rokom 
Ćubelić, nastavljen je rekreativni dio.

Kako se bližio kraj nova iznenađenja nam je ponudila s. Magdalis Krnjača svojom kreativnom 
radionicom, te sve oduševila umijećem. 

Na kraju svih ovih ljepota slijedilo je ono najvažnije, Euharistijsko slavlje u samostanskoj kapeli 
koje je predvodio don Jure. Na misi su sudjelovale i sve sestre samostana, a pjevanje je predvodila 
dr. Danijela de Micheli Vitturi (PMI). Don Jure nas je kroz propovijed, oslonivši se na iskustvo življene 
vjere i evanđelja, ohrabrio na odlučan hod s Isusom.

Na kraju je s. Dolores zahvalila glavnom animatoru - Isusu, don Juri, časnim sestrama kao i ani-
matorima. 

Razišli smo se ohrabreni vjerom, nadom i ljubavlju, obogaćeni novim prijateljstvima.

Branka Mlinar i Antonela Barun PMI

Vijesti
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pozdravne riječi u ime Hrvatske udru-
ge Benedikt uputio je Mario Popović. 
Predstavljajući svoju knjigu autorica je 
naglasila kako je ova zbirka poezije nje-
zino svjedočanstvo ljubavi za Krista, da 
joj je iznimno drago što se promovira 
na 170. godišnjicu Stadlerova rođenja, 
u Godini vjere koju je proglasio papa 
Benedikt XVI., te da stihovima zahvalju-
je Bogu za ukazanu milost.

Svojim objektivom predstavljanje je 
zabilježio Roko Pavlinušić, koji je uredio 
i naslovnicu zbirke Nikada umorna ljubav, a u publici smo mogli zamjetiti glumca Slavka Sobina i 
dizajnericu Riu Devčić. 

Na kraju ove lijepe večeri osladili smo se ukusnim kolačima koje je pripremila s. Mirjana Rojnica 
i PMI iz Velog Varoša.

“U srcu Maloga Isusa, naša je sreća dragocjena!“
 Branka Mlinar PMI - Omiš

Split, 03.02.2013. 
ŽIVOM KRUNICOM OD STADLEROVA DANA DO SVIJEĆNICE

U ovoj Godini vjere na 170. rođendan sluge Božjeg Josipa Stadlera, dakle 24. 1. - 1. 2., pokrenuta 
je devetnica žive krunice kroz 24 sata među Prijateljima Malog Isusa Splitske Provincije zajedno s ne-
koliko molitvenih zajednica diljem Hrvatske. Svaki dan devetnice organiziran je tako da dio sudionika 
sudjeluje po rasporedu kroz post,svetu misu, klanjanje ili meditacije uz film (posebno PMI-a) o dr. 
Josipu Stadleru ‘’Velikan vjere u hrvatskom narodu’’. Stadler, veliki uzor vjere, je bio čovjek koji je s 
povjerenjem računao s Bogom i Marijom, a Bog je računao s njim. Kroz teška i burna vremena svojom 
snagom vjere u Isusa i Mariju, gledano ljudski u često nemoguće situacije unio je Boga kroz velika 
djela. Zato je govorio: ‘’Vjera je dragocjeno blago!’’ 

Danas nam je možda više nego ikad potrebno to blago. U ovim burnim 
vremenima za Crkvu, naš narod i nova zvanja, potrebna nam je živa i čvrsta 
vjera, kao u onim prvim stoljećima Crkve. 

Devetnica je bila s nakanom za prihvaćanje vrednota vjere i Evanđelja u 
hrvatskom narodu, posebno najodgovornijima, te da svjetlo vjere u nama 
bude jasno, vidljivo i prepoznatljivo. 

Na BLAGDAN SVIJEĆNICE 2. 2. 2013. nakon devetnice zahvaljujemo 
Bogu za Bogu posvećene osobe moleći za nova duhovna zvanja, za dar 
svjetla, vjere u Isusa koji je rekao: ‘’Ja sam svjetlo svijeta, tko ide za mnom 
neće hoditi u tami.’’ jer On je Svjetlo za prosvjetljenje naroda. Osnaženi 
kroz devetnicu s  psalmistom pjevamo: ‘’Tvojom svjetlošću mi ćemo svjetlo 
vidjeti.’’

s. Dolores Brkić, pročelnica PMI-a, 
Mirjana Zemunik, animatorica Krilo-Jesenice

Vijesti
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Solin, 23.02.2013.
PMI NA 2. TWIRLING KUPU HRVATSKE

Triljske mažoretkinje, članice društva PMI

U Solinu je u subotu 23. veljače, 2013. godine održan 2. Twirling kup Hrvatske. Organizator kupa 
bio je Hrvatski Twirling Savez (HTS), a na natjecanju su sudjelovali Twirling klubovi iz 8 gradova: Ka-
štela, Seget Donji (Trogir), Sinj, Solin, Split, Trilj, Viškovo i Vodice. Na kupu je izvedena 41 koreografija 
u 22 kategorije. Twirling klub “Trilj” (Triljske mažoretkinje) čije su članice i Prijatelji Maloga Isusa 
(PMI), sudjelovao je sa 3 koreografije u različitim kategorijama s kojima su osvojile 1., 2. i 3. mjesto.

Uz podršku voditeljice gđe Anite Dukić koja je pripremala svoje djevojke za natjecanje, odličja su 
osvojile: 

• Seniorka Nina Rančić u kategoriji “Rhythmic twirl” brončanu medalju,

• Sara Dragušica u juniorskoj kategoriji “Rhythmic twirl” srebrnu medalju,

• a triljske Twirling seniorke u kategoriji “Ekipni dance twirl” osvojile su zlatnu medalju.

Triljske mažoretkinje rado ističu da su članice društva PMI te kako se plesom i veselim zajedniš-
tvom slavi Boga.

 

ŽIVIO MALI ISUS - UVIJEK U NAŠIM SRCIMA!

Split, 02.03.2013.
ŽIVJETI NOVO LICE VJERE KAO PMI

Vjeroučitelji splitsko-makarske nadbiskupije, u organizaciji Katehetskog ureda i predstojnika mr. 
Josipa Periša, imali su stručni skup u splitskom nadbiskupijskom sjemeništu, koji je održan 2. ožujka 
2013. Tema skupa je pod nazivom: Lica i naličja vjere. Kroz tri stručna predavanja profesora s KBF-a iz 
Splita, te kroz rasprave nakon njih, vjeroučitelji su, u ovoj Godini vjere, mogli još jače i dublje započeti 
ili nastaviti živjeti novo lice vjere.

Uvodnu meditativnu molitvu pripremile su vjeroučiteljice Jadranka Madunić i naša s. Rebe-
ka Batarelo. Predavanja su održali prof. dr. Nedjeljko Ančić pod nazivom Kako danas vjerovati? 
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zatim prof. dr. Ivan Tadić naslovljenom Vjera i um, te prof. 
dr. Ante Mateljan pod nazivom Pravo-tvorenje i krivo-tvo-
renje vjere. Ključnu ulogu kod krivo-tvorenja vjere, prema 
Mateljanu, imaju zabluda o čovjekovoj autonomiji ne vo-
deći računa da je čovjek heterotromno biće koje svoju au-
tentičnost ostvaruje u odnosu s drugim (bližnji) i s drugim 
(Bog). Konačni izbor između pravo-tvorenja i krivo-tvorenja 
vjere je u shvaćanju vjernika kao slike Božje,te nasljedova-
nje Krista koji je Put,Istina i Život. 

Zadnji dio skupa bio je okrugli stol na temu Vjeroučitelji 
pred izazovima zdravstvenog odgoja. Čuli su se razni korisni savjeti kao i poziv na oprez.

Drugi dio dana vjeroučiteljice naše Provincije koje rade s PMI nastavile su rad u samostanu sv. 
Ane. Radni dio sastanka organizirala je s. Dolores Brkić-pročelnica za PMI-a zajedno sa s. Sandrom 
Midenjak, provincijalkom.

Ovom susretu nazočila je i gđa Anita Dukić, predstavnica laika pri Generalnoj upravi za PMI. Osvr-
nuli smo se na prijedloge i djelovanje rada koje im je ponuđeno od Došašća do Korizme. Zatim smo 
prebirali djelovanje i ulogu animatora, te ostala aktualna pitanja u radu s PMI. Dogovorili smo, dije-
lom, program za godišnji susret PMI-a, koji će se održati 25. svibnja 2013., te svih pokušali pozvati 
na dosljednije i zauzetije djelovanje, te osvijestiti tko je to Prijatelj Malog Isusa i koja je uloga sestre, 
Služavke, kao animatorice. Kako aktualizirati danas Stadlerovo geslo: Imaj srce… pitanje koje traje…
Odgovor je beskonačan.

s. Dolores Brkić

Dubrovnik, 09.03.2013.
PMI-A NA OLIMPIJSKOM PUTOVANJU

Nadbiskupijska vjeronaučna olimpijada(županijsko natjecanje) za osnovnu i srednju školu održa-
na je 19. veljače 2013. u OŠ Kneza Mislava u Kaštel Sućurcu. Obavljena su dva prethodna natjecanja, 
školsko i međuškolsko, te su se profilirale grupe, pa je na ovoj razini sudjelovalo samo 20 osnovnoš-
kolskih i 12 srednjoškolskih najboljih ekipa sa svojim vjeroučiteljima mentorima. Među njima bile su 
naše  tri sestre vjeroučiteljice: s. Dolores, s. Petra i s. Branimira.

Od srednjoškolskih prvo mjesto osvojila je ekipa Nadbiskupske klasične gimnazije don Frane Bulić 
– Split sa s. Petrom Šakić.

Četvrto mjesto osvojila je ekipa II.gimnazije – Split (čak i uz visoku temperaturu jednog natjeca-
telja) sa s.Dolores Brkić.

Od osnovnih škola 15. mjesto  je osvojila je ekipa OŠ “dr. fra Karlo Balić” iz Šestanovca sa 
s.Branimirom Lozo.

Kao znak priznanja učenicima i njihovim vjeroučiteljima Katehetski ured splitsko-makarske nad-
biskupije pod vodstvom mr. Josipa Periša, nagradio je po 5 najbolje plasiranih ekipa jednodnevnim 
izletom u Dubrovnik 9.3.2013.

Prvoplasirane ekipe velikodušno su ustupile put ekipama 6. mjesta  jer će državno natjecanje biti 
također u Dubrovniku.
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Rim, 24.03.2013. 
PAPA FRANE ODUŠEVIO SPLIĆANE: ČASNA DOLORES I ĐACI VEĆ 20 GODINA NA CVITNICI U RIMU

Svake godine, već zadnjih 20, na Cvjetnicu, učenici Druge jezične gimnazije na Trgu svetog Petra 
u Vatikanu pozdravljaju papu mašući hrvatskim zastavama i grančicama masline. Pozdravljali su tako, 
uvijek iz prvih redova, Ivana Pavla II., Benedikta XVI., a ove godine i novog papu Franu.Veliki hodo-
časnički jubilej rezultat je truda i upornosti vjeroučiteljice i voditeljice hodočašća s. Dolores Brkić, 
članice splitske Provincije sestara služavki Maloga Isusa. 

Cilj ovih putovanja širenje je prijateljstva, mira i razumijevanja među mladima, kao i promicanje 
Hrvatske, naše Nadbiskupije, Splita i Gimnazije. Želim da učenici upoznaju kulturne i vjerske vrednote 
i da se pritom služe stranim jezicima. Putovanja pridonose i razvijanju duha bliskosti, suradnje i tole-
rancije među mladima svijeta koje susreću – govori nam sestra Dolores, dok se autobusom za Napulj 
vozi s 45 nagrađenih učenika, uglavnom članova volonterske grupe “Prijatelji Malog Isusa”.

Očevi i djeca

Zanimljivo, među sadašnjim učenicima hodočasnicima već ima i djece prvih učenika hodočasnika 
otprije dvadeset godina. Pitamo kako ih se dojmio novi papa Frane s kojim su se susreli na Cvjetnicu, 
prigodom 28. svjetskog susreta mladih sa Svetim Ocem u Vatikanu?

Ekipa II.gimnazije – Split sudjelovala je na 
ovom nagradnom putovanju te s ponosom ističu 
da su oni vrlo aktivni simpatizeri, odnosno ‘’NO-
VACI’’ Prijatelja Malog Isusa.

Tema ovogodišnje olimpijade bila je o Sv. Do-
miniku pa smo došavši u Dubrovnik najprije išli u 
dominikanski samostan, gdje smo preko mladog 
dominikanskog novaka čuli sve značajno o zgradi, 
muzeju i knjižnici…

Prije daljnjeg razgledavanja grada imali smo 
organizirani ručak darom srca od velikodušnih žu-
pnika pobjedničkih ekipa.

Nakon ugodnog druženja i okrjepe slijedilo je daljnje razgledavanje bogate spomeničke baštine 
grada uz stručno vodstvo lokalnog vodiča obilazeći povijesnu jezgru grada i na koncu Franjevački 
samostan.

Neki su tek čuli, pogotovo mlađi da je tu u samostanu bila prva Ljekarna u Europi, a treća u svijetu.

Mladi su posebno radost doživjeli obilaskom 1940 metara duge dubrovačke zidine gdje su imali 
nezaboravan pogled na grad, padine brda Srđa i otvoreno more – pučinu.

Ovo predivno zajedništvo završili smo Euharistijskim slavljem u baroknoj crkvi sv. Vlaha zaštitnika 
grada Dubrovnika.

Obogaćeni duhovno, intelektualno te uživajući u ljepotama Božjeg i ljudskog stvaralaštva nastavili 
smo put u naš Split.

Sudionica Antonela Barun 3.f – PMI, Druga GIMNAZIJA,SPLIT

Vijesti
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Ovo je Godina vjere, pa su učenici došli na poseban način, u susretu sa Svetim Ocem, produbiti 
svoju vjeru. Na Trgu sv. Petra pozdravili su papu Franu iz prvih redova mašući hrvatskim zastavama i 
kapama. Poseban je doživljaj bio susresti novog Papu koji je pokazao koliko je blizak ljudima obraća-
jući se mladima izravno. Papa ih se posebno dojmio svojom jednostavnošću. Mislim da nam je baš za 
jubilarno putovanje dar neba biti s ovim Papom – kaže nam sestra Dolores, koju je novi Papa podsje-
tio na Ivana Pavla II. kada se javljao svakoj osobi baš kao, 
kako kaže, “Otac nade”.

Učenici nam kažu kako ih se procesija s grančicama 
masline i palme toliko dojmila kao da su u Jeruzalemu za 
vrijeme Isusova dolaska.

– Mi sigurno nećemo iza “Hosane” vikati “Propni ga”, 
koliko smo toga pozitivnog primili – govori nam maturant 
Andrija Stanišić, dok Marija Omrčen iz prvog razreda do-
daje:

– Velika mi je čast biti u ove dane u Vatikanu i Rimu 
i primati toliko toga za dušu i našu kulturu. Sretna sam 
što sam učenica ove gimnazije – rekla je iskreno Mari-
ja, a onda su se svi učenici pridružili čestitkama: “Hvala, 
časna!”

– Nije mi teško i rado sve žrtvujem jer vidim koliko 
im to znači, jer se primjećuje kako napreduju u zrelosti i 
prihvaćanju vrednote. Primijete to i njihovi roditelji kada 
se vrate s puta. Trebate znati, mladi su onakvi kakvi im mi 
pokažemo na putu da budu – iskreno nam kaže sestra Dolores.

“Radio Vatikan”

Putovanja podupiru Županija, Nadbiskupija i Ivanka Kovačević, ravnateljica Druge jezične gimna-
zije. Program putovanja, koji je trajao od 21. ožujka do 28. ožujka, bio je vrlo bogat. Među ostalim, 
učenici su posjetili vatikanske muzeje i baziliku sv. Petra.

Troje učenika, profesorica Žarka Karoglan i časna Dolores susreli su se s djelatnicima hrvatskog 
programa “Radio Vatikana” i bili u programu. Isto tako su Dolores, prof. Sanja Lučić i Sara Marin dale 
intervju za talijanske novine “Avvenire”, na talijanskom jeziku.

Vijesti
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Na Veliki ponedjeljak sudjelovali su na misi u  Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima u Rimu, 
koju je predvodio rektor Zavoda mons. dr. Jure Bogdan.  

Potom, uz stručno vodstvo vodiča Marija Šimundže, posjetili su Fontanu di Trevi, Piazzu di Spa-
gna, Kolosej, katakombe, Forum, EUR (Novi Rim), rimske bazilike...

Tradicionalno se ide u Asiz, San Gabriele, dok su ove godine uvrštena i dva nova grada – Perugia 
i Napulj.

Dakle, kada dogodine na Cvjetnicu na Trgu sv. Petra vidite hrvatske zastave i veselu mladež, mah-
nite im, to su naši sugrađani – časna Dolores i njezini hodočasnici nade.

Saša Horvat

Molitve u katakombama

- Molili smo posebno na oltaru bl. Ivana Pavla II., u katakombama, kao i svakoj bazilici. Posebno 
smo se u molitvama sjetili naših obitelj, Hrvatske, svih potrebitih i osamljenih. No, Bogu smo zahvalili 
i za generala Antu Gotovinu, veli nam časna Dolores.

- U Vatikanu i Rimu naučili smo puno toga iz povijesti, likovne umjetnosti i još mnogo toga kroz 
druge znamenitosti. Ovo nam je kao jedna terenska matura, kazala nam je Antonela Barun. 

Preuzeto iz Slobodne Dalmacije (30., 31. 03. i 01. 04.)

OSVRT NA HODOČAŠĆE

Rim je svaki put posebniji za nijansu. Kao i svake godine do sada posjetili smo mnogo zanimljivih 
mjesta, od Vatikanskih muzeja preko brojnih crkava i ‘’pjaca’’, pa sve do šoping centara, što se curama 
posebno svidjelo. 

Ipak, naš osnovni motiv bila je misa na Cvjetnicu na trgu Svetog Petra u Vatikanu gdje smo se susre-
li s novim papom Franjom. Dolazak novog pape značilo je velike promjene što se vidjelo već u prvim 

trenutcima njegova pontifikata. Papa donosi promje-
ne za mlade što je potvrdio svojim izravnim obraća-
njem mladima u propovijedi, ističući ih kao jednu on 
najvažnijih karika u kršćanskom svijetu i pozivajući ih 
na život s Kristom,ma koliko se put nekada činio trno-
vit. Atmosfera na Cvjetnicu ,zajedništvo,prijateljstvo, 
zajednički pogled na život i ljubav koja je mirisala u 
zraku je ono što mene privlači, već treću godinu zare-
dom u Rim. Poseban osjećaj bio je i prisustvovati na 
misi na hrvatskom jeziku u centru Rima, u Papinskom 
zavodu Svetog Jeronima.

Na svakom koraku smo pronalazili stvari koje su 
nam oduzimale dah. Rim je grad koji bez pitanja otima 
srce svakom čovjeku. Bez sumnje, svi smo se vratili za-
ljubljeni u Rim s nadom da ćemo se vratiti i dogodine.

Naše putovanje upotpunio je vodič Mario Šimun-
dža, bivši učenik naše škole i PMI,  koji je, i stvari koje 
bi mladima bile pomalo dosadne, učinio iznimno 
zanimljivima i bio nam poput prijatelja svih sedam 
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dana.  “Mario naš“, kako smo ga od milja zvali, dao je dodatnu čar i ovako čarobnom putovanju. 
Naravno, ogromnu ulogu odigrala je s. Dolores koja svojim dvadesetogodišnjim iskustvom uvelike 
olakšava sve eventualne poteškoće na putu kao što su čekanje u redovima, te organizira plan pu-
tovanja onako kako je najbolje, što zna iz iskustva. Udaljavajući se od škole i od formalnog odnosa 
učenik-profesor ona nam je sve više postajala prijateljica nego profesorica. Zajedno smo se smijali 
njezinim izjavama koje je namjerno izgovarala u trenutcima kada bi vidjela da smo umorni kako bi 
nas oraspoložila. 

To ne bi bilo to bez  ugodnog smještaja u Domu hrvatskih hodočasnika bl. Ivan Merz. Primljeni 
smo srdačno osjećajući se kao doma cijelo vrijeme. Svi mi zajedno s djelatnicima doma tvorili smo 
jednu veliku obitelj punu razumijevanja i ljubavi.

Nekoliko smo se puta uvjerili u snagu molitve na koju nas je potakla s. Dolores. Moleći da se auto-
bus udobrovolji krenuti i da kiša stane kako nam ne bi pomutila planove i pokvarila odlazak u Napulj 
spoznali smo jakost vjere, a s. Dolores nas je gledala sa smiješkom kako smo iznenađeni uslišanim 
molitvama i još uvijek mladi u vjeri, jer se ona u jakost vjere i molitve osvjedočila već mnogo puta. U 
nama je vidjela pupove čvrste vjere, svijetlu budućnost na kojoj svijet ostaje.

Čitavo putovanje prošlo je u veselom ozračju, prijateljskoj atmosferi koja je mirisala na daleko. 
Zahvalni smo svima koji su nam omogućili da osjetimo Rim u njegovom punom sjaju. Neizbrisive 
utiske ostavili su nam i Subiaco, Perugia, Napulj,  Asiz, Loreto, a posebno San Gabriele gdje smo se 
preporučili svetom Gabrielu, zaštitniku mladih.

Već nam sada nedostaju razgovori do dugo u noć, pjesma u autobusu, zajednička jutarnja moli-
tva, molitve na svetim mjestima, zajedničke večere i odlasci u kapelu u domu. Već nam sada nedo-
staje Rim i sve što on nosi sa sobom.

Ostaju nam lijepe uspomene i nova prijateljstva… Do dogodine!
Antonela Barun, PMI

Dugopolje, 27.04.2013. 
ZAJEDNO ZA ZAJEDNICU

Sastank predstavnika svih udruga i društava koje djeljuju na području općine Dugopolje, vezano 
za prvo zajedničko druženje, održan je 10. 4. 2013. u Narodnoj knjižnici Dugopolje. Na tom sastanku 
smo bili prisutni i mi, predstavnici PMI – Dugopolje. Ukupno ima 21 udruga.

Dogovor je da će večera biti 27.04.2013. u hotelu Katarina u 
Dugopolju u 20 sati. Naziv večeri je  jednoglasno prihvaćen “ZAJEDNO 
ZA ZAJEDNICU“. Dogovor je da svaka udruga donira po nekoliko dobitaka 
za lutriju i sav novac prikupljen od prodaje lutrija ide nama, Društvu PMI, 
i to je jednoglasno prihvaćeno.

Cijenu večere donira Općina Dugopolje 50%, a drugi dio moraju sami 
predstavnici udruga platiti, i kod ovog izglasavanja je očito koliko su naši 
mještani sretni što mi, kao ovakva humanitarna udruga, postojimo u 
našem selu. Udruga Lovaca javila da će nam ona sponzorirati drugi dio 
iznosa za večeru našim predstavnicima.

Na dan 27.  4.  2013. god. na večeri počevši od organizacija, dekorcija 
prostora, sami naš doček, pojedinačna predstavljanja svih udruga, večera, 
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lutrija, glazba sve je to bilo veličanstveno. Na 
stolovima su bila imena pojedinih udruga i na 
svakom sjedećem mjestu bile su brošure u 
kojima je svaka udruga predstavljena slikama 
i svojim radom. Lutrije su javno izvlačene i 
posebno je bilo dirljivo kad su pojedinci koji 
su dobivali lutrije, te poklone darivali Društvu 
PMI, i na kraju kad je jedna od organizatora 
ove večere, gđa Mara Balić, preko mikrofona 
objavila da iznos novca dobiven od lutrija 
predaje našem Društvu PMI, našoj s. Eudoksiji 
Franić i kad se naša časna tako lijepo zahvalila i 

obećala da će taj novac doći u ruke najpotrebnijih u našoj župi, aplauzu i oduševljenju nije bilo kraja. 
Zadivljujuće je bilo primjetiti kako tako mnogo ljudi različitih zvanja i zanimanja na jednom mjestu 
mogu biti složni, uvažavati jedni druge i svi su spremni jedni drugima pomoći u svim potrebama 
međusobno. Razišli smo se sa željom da se i dogodine okupimo.

PMI Dugopolje

Split, 01.05.2013.
ANIMATORI U DUHU SV. JOSIPA RADNIKA

Dana 1. svibnja animatori skupina PMI-a i sestre katehistice u duhu sv. Josipa radnika i zaštitom 
Marije Kraljice svibnja imali su duhovno-formativni susret u prostorijama splitskog Nadbiskupskog 
sjemeništa. Skup je organizirala pročelnica za PMI-a  s. Dolores Brkić. Uz animatore i sestre nazočna 
je bila provincijalka s. Sandra Midenjak.

U vedrini svibanjskog jutra na ulazu zgrade sjemeništa dočekivala nas je vedra mlada djevojka, 
simpatizer PMI-a Marinela Durdov i svima uručila molitvu Srcu Isusovu i Marijinu koju je izdala 
Postolatura sluge Božjeg Josipa Stadlera.

Nakon osobne molitve, u kapeli Navještenja i naših srdačnih međusobnih pozdrava započeli smo 
u dvorani s pjesmom i prigodnom molitvom uvod u rad. 

Predavanje nam je održao dr. don Mario Buljević, vicerektor na KBF u Splitu. Tema je vrlo izazovna, 
zanimljiva: ''Humor – ozbiljna stvarnost duhovnog života''. Cilj je bio animirati animatore i sestre u 
vidu jedne reanimacije.

Kršćanski humor računa na tri kreposti: vjera, ufanje i ljubav, ali na poniznost izrazito. Humor je 
radosna forma istine i poniznosti. Animator: daje osmjeh Duha, čita se unutarnja sloboda, nikad se 
ne obeshrabruje. 

Nakon predavanja i neobičnog stila don Mariove REANIMACIJE 
razvila se diskusija kroz koju smo vježbali kršćanski humor, jer se 
''čitala'' nutarnja sloboda.

Uslijedilo je osvježenje i okrepa kako bi obnovili snagu za nastavk 
rada. Velikodušnošću rektora dr. don Mladena Parlova te marnim 
zalaganjem i ljubavlju s. Mirjane Rojnica i s. Dijane Mateljan osvježili 
smo se i okrijepili. U pripremi stola pridružilo se svojim slasticama i 
nekoliko vrijednih animatorica. 
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Ponovno smo zauzeli radne pozicije i nastavili s analizom dosadašnjeg rada i djelovanja PMI. Rad 
je vodila pročelnica s. Dolores, a sestre i animatori u otvorenosti srca i dobronamjernosti uključivali 
svoja dragocjena iskustva. Tako je reanimacija bila dragocjena za život i živost.

Bitni dio rada bio je POGLED na naš godišnji susret PMI-a. Dobili su svi program te kroz njega 
prohodočastili govorom i razgovorom do blagoslovljenog susreta 25. svibnja 2013. na Mejašima u 
Splitu. Na koncu, čula su se uvjerljiva iskustva vjere pa smo u tom duhu s ljubavlju, vjerom i nadom 
započeli devetnicu po zagovoru sluge Božjeg Josipa Stadlera za duhovni uspjeh ovogodišnjeg susreta 
PMI-a.

S pjesmom Mariji da nam izmoli nova zvanja završili smo rad, a s. Dolores sa suradnicima s. 
Rebekom i s. Terezijom zahvalila je don Mladenu Parlovu i s. Mirjani za raspoloživost i srdačnost, a 
mlada pripravnica PMI-a Klara Mamić srdačno na vratima svih s osmjehom ispratila.

Vesna Mamić PMI-a i  s. Dolores

Vijesti

“Mali Isus htio je imati malenih oko sebe da mu služe.
I eto, u svima vama našao je te malene duhom,

da Gospodina Isusa to više zavolite, što je manji …“

Josip Stadler
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ZAGREBAČKA PROVINCIJA

Zagreb, Retkovec, 08.12.2012.
STADLEROV DAN U ŽUPI SV. PAVLA U ZAGREBU

Na svetkovinu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije, u subotu 8. prosinca u župi sv. Pavla 
u zagrebačkoj Dubravi,  sestre Služavke Maloga Isusa posebno su toga dana s djecom i odraslim 
članovima Društva Prijatelja Maloga Isusa obilježile i dan rođenja za Nebo sl. B. Josipa Stadlera, ute-
meljitelja Družbe. 

Znakovit je bio i sam početak dana. U noći je napadao snijeg  te je sve  bilo prekriveno debelim, 
bijelim snježnim prekrivačem. I Nebo je progovorilo o bremenitosti i čistoći ovoga dana, ove svetko-
vine! 

Neumrla  je ljubav sestara prema o. Utemeljitelju. Uspomena na njega živo je prisutna.  O tome 
su živo svjedočili i neki, naočigled, kratki trenuci ovoga dana.

Dječja skupina PMI-a u župnoj je dvorani pogledala film Stjepana Šarića Josip Stadler – Zlatno 
brodsko dijete. Nakon filma razgovarali su u čemu im Sluga Božji može biti primjer, a potom su  izra-
đivali kartice sa Stadlerovim porukama, osobito porukama o vjeri i ljubavi koje su ponijeli svojim 
kućama, a dio je bio izložen u župnoj crkvi za sve koji su došli i željeli ponijeti svojim kućama.

Navečer, u župnoj crkvi s početkom u 18:00 održan je prigodni molitveni program što su ga za 
Prijatelje Maloga Isusa, a i za sve koji su pristigli,  pripremile  sestre, s. M. Emanuela Pečniki s. M. 
Samuela Grozaj. 

U prvom dijelu programa meditirali smo nad svetačkim likom sl. Božjega Josipa Stadlera kroz 
sliku i riječ, a potom smo razmatrali radosna otajstva Gospine krunice nadahnjujući je na Stadlerovoj 
pisanoj baštini.

Tom prigodom okupljenoj zajednici bile su predstavljene i ponuđene novoizašle kartice o životu 
Sluge Božjega koje je pripremilo Vijeće za apostolat zvanja i PMI-a zagrebačke Provincije.

Zagreb, Retkovec, 23.12.2012. 
U ŽUPU JE STIGLO BETLEHEMSKO SVJETLO
Nadošla je punina vremena!

Adventski hod u župi sv. Pavla bio je vrlo dinamičan, bio je ispunjen mnogim osobnim i zajednič-
kim koracima, a sve u želji da naša srca postanu jasle u kojima će mjesto naći mali Isus. U tom duhu, 
uz adventski panj kroz cijelo došašće stajale su jasle koje su slamom punili oni koji su to htjeli. Svaka 
slamka označava jedno dobro djelo. 

U danima adventa mnogo se toga lijepoga dogodilo. O tome, na kraju adventa, svjedoče i jasle 
koje su prepunjene slamom.

Svake nedjelje prije mise za djecu svečano je paljena prva, druga, treća i četvrta svijeća uz pjesmu 
dječjeg zbora Paulus.

Svakog jutra, u radnim danima mnogi su se okupljali za zornicu kako bi raspjevana i budna duha 
dočekali Božić. Prije zornice, u prvom dijelu došašća Prijatelji Maloga Isusa čitali su prigodne medi-
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tacije iz knjige A. Gruna Stražaru, koje je doba 
noći?

U nedjelju, 23. prosinca u župu sv. Pavla 
su iz Katedrale Prijatelji Maloga Isusa donijeli 
Betlehemsko svjetlo. Tim svjetlom upaljene 
su svijeće na panju! I mnogi su Betlehemsko 
svjetlo ponijeli svojim kućama. 

Na Badnjak, 24. prosinca proslavili smo 
zadnju zornicu. Punim glasom pjevali smo Ra-
duj se, o, Betleme, Mesija će doć! Doista, još 
ovu noć!

Kloštar Podravski, 24.01.2013.
ROĐENDAN SL. BOŽJEGA JOSIPA STADLERA U KLOŠTRU PODRAVSKOM

Divno je sjetiti se oca….
Oca koji nas nadahnjuje, podržava i prati…
Oca koji živi u svima onima koji ljube siromahe i potrebnike…
Oca koji je dugo i često prigibao svoju glavu stavljajući svu svoju nadu u Božju pomoć---
Oca koji je svojom upornošću i čvrstoćom bio dovoljno jak da bude upotrijebljen kao Božje “oru-

đe“….
…ali i oca koji je dovoljno nježan, brižan i pun ljubavi da kroz njega isijava Božje lice… 

Tako su i Prijatelji Maloga Isusa u Kloštru Podravskom s tim  mislima, molitvama i osjećajima slavili 
170-ti rođendan sl. Božjega Josipa Stadlera. On je i dalje živi nadahnitelj svakoj osobi, svakom PMI 
koji želi u malenima otkrivati, pomagati i ljubiti samoga Isusa…

Molili smo sl. Božjeg da nam bude zagovornik, pratitelj i putokaz na putu kojim kao PMI želimo 
kročiti…

Slavonski Brod, 23. i 24.01.2013.
STADLEROVO 2013.

Razmatrajući začetke vjere još u djetinjem srcu Josipa Stadlera, vidimo da je s velikim pouzdanjem 
prve kaplje vjere "s radošću crpio iz Izvora spasenja" ( usp. Iz 12, 3) u svom rodnom gradu Slav. Brodu 
u okrilju dviju crkava. Kroz "Stdadlerov tjedan", obilježavajući njegov 170. rođendan i krsni dan u 
ovoj Godini vjere, pod geslom "Nasljedujmo njegovu vjeru", već 20. siječnja, po igrokazu "Odazvan 
Kristu", zorno smo doživjeli, taj divni uzor , kako djelotvorno živjeti svoju vjeru u Trojedinog Boga i 
kako ljubiti bližnjega svoga. Uz vodstvo vlč. Dragutina Cerovečkog, župnika župe Obraćenja sv. Pavla u 
Retkovcu i SMI s. Emanuele Pečnik, pročelnice vijeća Društva PMI, grupa mladih Zagrepčana, članova 
i simpatizera DPMI, je s oduševljenjem i vrlim umjećem uprizorila sveti život nama dragoga  Sluge 
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Božjega Stadlera. Uz glazbenu pratnju Katarine, zagrebačke gošće, nadahnutom interpretacijom 
svoje pjesme "Slugo Božji, Josipe"i stihovima: Služio si stadu svome, poput Krista Učitelja. Dragocjeno 
blago tvoje, bjehu; ljubav, nada, vjera… Nedjeljka Andrić,PMI iz župe Gospe brze pomoći, uvela je 
prisutne župljane u ovaj lijepi scenski doživljaj.Tu na samom Izvoru, uz majčinske skute Bezgrješne 
Djevice Marije i uz otvoreno Kristovo Presveto Srce, uprizoreni Stadlerov lik, ali i  svi ostali likovi u 
igrokazu, tako  su vjerodostojno i moćno djelovali, da smo gotovo izvorno doživjeli prikaz života ovog 
službenika Božjega. Zato smo ih i nagradili ponovljenim burnim aplauzima, kao da smo ih željeli 
zadržati u svojoj sredini, kako bi nam ponovili cijelo izvođenje ovog vrsnog djela. Oduševljeni vjernici 
su s pohvalama danima  prepričavali ovaj događaj. 

U predvečerje Stadlerova, 23. siječnja, župna crkva Gospe brze pomoći okupila je stotinjak mladih 
pripravnika za krizmu i nekolicinu nas odraslih vjernika. Uz molitvu, pjesmu i riječ domaćeg župnika 
preč. Ivana Lenića, te slikovnu meditativnu prezentaciju SMI s. Kristine Ađamić, mladi su se kroz 
četrdesetak minuta ukratko ali jezgrovito upoznali s likom nadpastira Josipa Stadlera, potaknuti da 
i oni svojim djelom i životm nastoje slijediti vrline ovog Kristovog pregaoca vjere. Nakon zajedničke 
molitve za proglašenje Sluge Božjega blaženim, podjeljene su nam svima svijeće i u tihoj procesiji, 
hodeći stopama Stadlerovog djetinjstva, prišli smo njegovu spomeniku. Upalili smo svijeće i poslagali 
ih uokrug spomenika. Uz titraje malih plamičaka i njihov svjetlucavi odraz na sjanom mramoru 
spomenika, u tišini grada u kojem se već osjećao svečarski duh, poput nježnog povečerja zapjevali 
smo pjesmu "Krist na žalu", te se mirno i dostojanstveno razišli svojim kućama u iščekivanju sutrašnjeg 
svečanog dana.

24. siječnja već od rana jutra rosila je kišica. Gusto sivilo neba nije obećavalo da će svoj kišni veo 
skinuti s lica ovoga dana. No, to nikako nije umanjivalo radost u srcima mnogih koji su se danima 
pripremali za ovu svečanost. Naš grad primio je u svoje okrilje s mnogih strana vjernička srca i osobito 
važna gosta, nasljednika Stadlerova, kardinala Vinka Puljića, nadpastira Vrhbosanskoga, s najbližim 
suradnicima.

U 17 sati Stadlerov trg je oživio. Pristigla su djeca, odrasli, časne sestre grada i gošće SSMI s 
lampionima, te predstavnici grada i županije s cvjetnim buketima. Dok su uzoriti Kardinal s preč. 
dekanom Ivanom Lenićem, đakonom Tomislavom i drugom uvaženom pratnjom u procesiji pod 
zaštitom kišnih ambrela prilazili spomeniku, iz trublji, flauta i udaraljki Brodske limene glazbe 
zazvonila je  svima tako draga pjesma "Krist na žalu". A onda se pojačanim tonom razvila pjesma k 
Bogu "Do nebesa nek se ori naših grudi gromki glas" . Prvi upaljeni lampion položio je uzoriti Kardinal, 
a za njim i svi prisutni. Pozdravljajući okupljene onim svojim uvijek dragim i blagim osmjehom, i nama 
svima dragim prostodušnim riječima, narodu bliskim, baš poput svog predhodnika Stadlera čiji je 
rođendan došao proslaviti svetom Euharistijom u zajedništvu vjerničkog stada, pozvao je na molitvu 
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kratkim nagovorom: "Okupljeni ovdje, oko spomenika ovog velikana vjere, došli smo proslaviti 
njegov rođendan. Živio je ispunjen dubokom  i čvrstom vjerom ponešenom iz  pobožne obitelji i 
ovoga grada, slijedeći Krista i služeći mu predano  u Njegovoj Crkvi i u hrvatskom narodu, napose 
u Bosni. Ista ga je vjera usmjeravala k evanđeoskom savršenstvu, koja je cilj i svima nama na putu 
svetosti. Budeći u sebi radost i ponos na ovoga čovjeka, velikana vjere, uzdignimo svoje molitve Ocu 
nebeskom za njegovu što skoriju proslavu na čast oltara i na druge svoje nakane;  Oče sveti, hvala ti 
za početke života svoga Sluge  u ovom gradu i u ovoj župi. Hvala za njegov put vjere i svetosti koja 
nam svjetli do danas. I kojega  zahvalno otkrivamo i prepoznajemo, njega kojega si privinuo na Srce 
svoga ljubljenoga Sina, te je u njemu crpio sva blaga i nalazio utočište. U punini proslave kod sebe, te 
na čast oltaru i Crkvi, da nas i dalje nenametljivo ali ustrajno poučava svojom vjerom i djelotvornom 
ljubavi na putu našega spasenja i života vječnoga, to te molimo po Kristu našem Gospodinu. Amen. 
Sve svoje nakane ujedinimo u molitvi vjernika i molitvi koju nas je sam Isus naučio." Nakon izmoljene 
molitve Očenaša  uslijedio je Kardinalov blagoslov.  

"Evo vidimo, nebo radi svoje, a mi svoje. Neka s ovom kišom Gospodin pošalje na sve nas i na ovaj 
grad svoj sveti blagoslov", uz smješak rekao je Uzoriti i uputio nam Božji blagoslov. Glazba je  zasvirala 
pjesmu "Spasitelju dobri Isukrste", i svi smo se uputili prema župnoj crkvi na molitveni program koga 
su vodile SSMI uz meditacije i molitvu krunice Djeteta Isusa sa zapjevom" Isuse mileni Bože moj, srce 
ti dajem da sam tvoj".

“Radujte se narodi kad čujete glas, da se Isus porodi u blaženi čas", zapjevao je župni zbor pod 
ravnanjem s. Monike Zvonarek  uz prateću malu glazbenu grupu u 18 sati kada je započela svečana 
Euharistija pod predsjedanjem uzoritog kardinala Vinka Puljića, uz dekana i župnika preč. Ivana 
Lenića, te koncelebraciju desetak svećenika. U slavlju je sudjelovalo mnoštvo časnih sestara SMI, na 
čelu s vrhovnom  glavaricom s. Radoslavom Radek, provincijalkama s. Admiratom Lučić i s. Katarinom 
Penić-Sirak, provincijalnom glavaricom uršulinki s. Jasnom Lučić, te iz drugih redova č. sestara koje 
djeluju u gradu. Crkva Gospe brze pomoći prepuna vjernika iz grada i okolice, sa predstavnicma vlasti 
grada i županije, pobožno je sudjelovala u liturgijskoj  pjesmi i molitvi, te pozorno sasušala riječitu 
i odvažnu, poučnu i uvijek srcu prijanjajuću riječ vrhbosanskog nadbiskupa, ovoga puta sa velikim 
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Zagreb, Stenjevec, 27.01.2013. 
SLUGA BOŽJI JOSIP STADLER, SVJEDOK VJERE

Prigodom 170.te obljetnice od rođenja i krštenja SB Josipa Stadlera, prvog vrhbosanskog nadbi-
skupa i utemeljitelja Družbe sestara Služavki maloga Isusa, kod svetih misa u crkvi Uznesenja BDM 
u Stenjevcu – Zagreb, s. Vesna Mateljan je prikazala lik nadbiskupa Stadlera kao čovjeka jake vjere. 
Crkva nas poziva, rekla je s. Vesna, da u ovoj Godini vjere upoznamo i nasljedujemo svjedoke vjere iz 
svoga naroda. Zato su sestre Služavke maloga Isusa odlučile na župama predočiti vjernicima svetački 

naglaskom na produbljivanje vjere u Boga i vrednovanje života, te nasljedovanje vjere kakvom je 
živio i svjedočio naš dični hrvatski sin Josip Stadler. Na kraju misnog slavlja dok je Kardinal klečao 
kod izložene i okićene slike Josipa Sadlera u podnožju kipa Uskrslog Krista, u molitvu za njegovo 
uzdugnuće na čast oltara, uvela nas je pjesma "Slugo Božji , Josipe" stihom i glazbom sugrađanke i 
župljanke Nedjeljke Andrić-Novinc, koju je otpjevao župni zbor sa zanosom i usklikom: "Dragi sine 
našeg roda, miljeniče od Gospoda, odabrani brodski cvijetu, mirišeš iz neba svijetu. Diko našeg grada 
Broda i bosanskog vjernog roda, za te molimo od Boga da ti vijenac slave poda".

U tom svečanom raspoloženju uzoriti  Kardinal zahvalio je i gradu Brodu i župi Gospe brze pomoći 
što čuvaju i njeguju spomen na Josipa Stadlera prenoseći tako istinske vrednote ovog miljenika 
Božjega. Zahvalio je i Služavkama Malog Isusa na ustrajnosti i vjernosti svome poslanju te promicanju 
Utemeljiteljeve ljubavi i dobrote prema najslabijima i potrebitima. 

(DODATAK) 

Obilježavanje 170. godišnjice rođenja  Sl. B. Josipa Stadlera nije završilo ovom svečanom večeri, 
već se nastavilo molitvenom devetnicom u čast Malom Djetetu Isusu. Čudesni kip Djeteta Isusa 
donešen sa hodočašća u Lurdu, bio je uz glavni oltar na postolju urešanim cvijećem i upaljenom 
svijećom. Svake večeri 15 minuta prije svete mise obavljala se pobožnost molitvom Krunice i litanija 
na slavu Božanskog Djeteta Isusa iz knjžice "Pristupimo  Malenom Isusu", te pjevanjem nekoliko 
kitica božićne pjesme Djetešce nam se rodilo. Ova devetodnevna pobožnost Malom Isusu lijepo nas 
je uvela u blagdan Isusova prikazanja u hramu – Svijećnicu.

U okviru obilježavanja ove obljetnice najavljeno je i postavljanje 'spomen ploče krštenja Stadlerova' 
u njegovoj kršteničkoj crkvi, Godišnji susret PMI u travnju, te hodočašće vjernika slavonskobrodskog 
dekanata, u Sarajevo na grob SL. B. Stadlera u lipnju.

Nedjeljka Andrić-Novinc, PMI Slav. Brod

Vijesti
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lik svoga utemeljitelja, ovoga sina hrvatskog naroda, posve vjerna apostolskoj Stolici i uvijek spremna 
služiti braći, kako ga je ocrtao bl. PapaIvan Pavao II za svoga posjeta Sarajevu 1997. Stadler je u svom 
životu kroz molitvu osobno susreo Isusa Krista, a onda ga naviještao i svjedočio posvuda, na što i nas 
poziva sv. Otac u ovoj Godini vjere.

S. Vesna je prikazala Stadlera kao čovjeka koji nije hladnokrvno i bez osjećaja prolazio pokraj 
nevoljnika svoga vremena. U Godini vjere papa nas poziva da preispitamo djelotvornost svoje vjere 
prema onima koji su sami, potisnuti na rub društva ili isključeni kao onima kojima prvima treba po-
svetiti svoju pozornost i kojima najprije trebamo priteći u pomoć, jer se upravo u njima odražava lice 
samoga Krista.

Sestre Služavke maloga Isusa u ovoj župi djeluju već 53 godine i svojim životom svjedoče vjeru i 
vrše karizmu služenja koju im je Duh Sveti udijelio preko njihova utemeljitelja.

S. Vesna je potakla prisutne da i oni ponovno otkriju dar vjere, da tu vjeru radosno žive i u svakom 
trenutku svjedoče po uzoru na SB Josipa Stadlera.

Zagreb,  09.02.2013.
PRVI FORMATIVNI SUSRET ANIMATORA PMI-A

U samostanu Antunovac, Nova ves 55, Zagreb, nakon okupljanja i međusobnog upoznavanja  ani-
matora PMI-a ,  u 9 sati pozdravnu riječ uputila nam je voditeljica današnjeg susreta s.Emanuela Peč-
nik, pročelnica za PMI Zagrebačke provincije, zatim, s. Katarina Penić-Sirak, provincijska poglavarica. 
Slijedila je Molitva srednjeg časa i krunica Malom Isusu u samostanskoj kapeli. 

Osnažene molitvom, smjestile smo se u prostoriju, gdje je sve bilo brižno pripremljeno sa odgo-
varajućim materijalima. Evo imena prisutnih animatora:

1. Voditeljica, s. Emanuela Pečnik

2. s. Jelena Burić, Zagreb, Nova Ves

3. Nada Filipović, Pitomača

4. Ivanka Debeljak, Kloštar Podravski

5. Marija Lukač, Zagreb, Maksimir

6. Ivanka Novak, Zagreb, Retkovec

7. Lucija Sertić, Zagreb, Retkovec

8. Martina Bukovčak, Zagreb, Retkovec

9. Ankica Stepinac, Krašić

10. Anica Raguž, Vinkovci

11. Ana Lipovac, Podravske Sesvete

Zbog obiteljskih obaveza ili zbog ranog odnosa nisu nam se pridružile tri animatorice: iz Zagreb - 
Stenjevec, Kotoribe i Zagreba (župa sv. Ivana Krstitelja ).

Slijedio je uvod u rad na temu Tko je to animator. Potom je slijedila prezentacija Statuta DPMI-a 
uz tihu glazbu. U zajedničkom razgovoru promišljale smo kako kao članovi DPMI-a ostvarujemo svoju 
svrhu u konkretnim oblicima života svoje župne zajednice. Nakon kraće pauze i okrjepe uz voće i 
sokove, nastavile smo s radom. U drugom koraku prijepodnevnog rada zastale smo na životu sluge 

Vijesti
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Božjega, Josipa Stadlera. Ponirale smo u njegov krepostan života, te zaključile, da sve trebamo više 
proučiti njegov životopis, da ga možemo svjedočiti drugima kao primjer. Nastavili smo s osobnim 
osvrtima, timskim radom kojeg smo u plenumu završile sa korisnim prijedlozima i zaključcima.

Slijedio je ručak u 12.30 h, zatim pauza, koju smo iskoristile za posjet štićenicima staračkog doma, 
u sklopu samostana,te za razgledavanje dječjeg vrtića, koji je također u sklopu samostana.

Poslije ručka nam se pridružila s. Anamarija Kesten, Vrhovna ravnateljica DPMI, koja je također 
sudjelovala u svim raspravama i dala korisne naputke.

U 14 h nastavile smo s točkom Krjeposti otajstva Kristova utjelovljenja - identitet Prijatelja Malog 
Isusa, te grupnim radom,u kojem smo sve podjednako pokazale naglašeno zanimanje za edukaciju, 
kako bismo bile što bolje animatorice u svojim župnim sredinama.

Mnogo je toga dogovoreno u svezi zajedničkih projekata, planiranih susreta u vremenu koje je 
pred nama. Važan nam je svima prijedlog mjesečnih okupljanja na molitvu svakog 8. i 25. u mjesecu, 
te velika potreba nakane molitve za duhovna zvanja.

Osobito smo dogovarale oko zajedničkih projekata: Slavlje godišnjeg susreta PMI-a zagrebačke 
Provincije u Slavonskom Brodu 20.04.2013., Hodočašće u Sarajevo 8. i 9. Lipnja 2013., priprema ek-
sponata na misijsku prodajnu izložbu u samostanu Antunovac u listopadu 2013.

Donijele smo konkretne zaključke oko organizacije godišnjeg susreta i podijelile si određena za-
duženja. Osjećala se velika povezanost animatorica i velika želja suradnje. Do slijedećeg susreta u 
svibnju mjesecu.

Ovaj prvi, za sve nas iznenađujući i okrjepljujući 
susret okrunile smo euharistijskim slavljem. Euha-
ristijsko slavlje predslavio je , veliki Prijatelj Maloga 
Isusa, vlč. Tomoslav Kralj. Na propovjedi se osvrnuo 
na dnevnu naviještenu Božju riječ, u kojoj nam Isus 
poručuje - PRISTATI UZ NJEGA…, poput apostola, 
povući se u osamu te poniknuti u dubinu i spoznati 
koje je moje određenje,poslanje…Kršćanska vjera 
ne živi se samo za sebe, nego se prenosi na dru-
ge. Uputio nam je pitanje svima; “PMI,kakvi smo 
mi svjedoci vjere danas“? Stadler nam poručuje: 
Vjerom čovjek samog sebe predaje Bogu, a on je to 
svjedočio svojim životom. Budimo maleni i ponizni, ali velikoga srca… 

Na kraju Mise obnovili smo OBEĆANJA Malom Isusu. Okrijepljene najizvrsnijom hranom, Tijelom 
Kristovim, vratile smo se u dvoranu i u opuštenoj i veseloj atmosferi, rezimirale ovaj uspješni susret. 
Ovo je bila oaza mira, ljubavi dobrote,zajedništva, i ljepote druženja.

U ovoj pustinji zabrinjavajuće civilizacije življenja, bilo je to svjedočenje čudesnog dana radosti, i 
mira,osjećaja prisutnosti duha utemeljitelja, sluge Božjega, Josipa Stadlera, kojeg je krasila krjepost 
isključivog pouzdanja u Božju providnost, u Božju pomoć.

I opet se potvrdilo, da susret u organizaciji Služavki Malog Isusa svjedoči, nezaobilaznu pažnju, 
pomno pripremljenu svaku, pa i najmanju sitnicu besprijekorne organizacije. I nadasve je prisutna 
ljubaznost i osjećaj, da su opet davale najbolje od sebe. S. Katarina Penić-Sirak, provincijska poglava-
rica, sve nas je na kraju pozdravila, zahvalila na sudjelovanju i preporučila da molimo jedni za druge, 
osobito za duhovna zvanja, za kojima se osjeća velika glad. Tu je bila prisutna Časna Majka,s. Radosla-
va Radek, koja nas je lijepo dočekala, s nama slavila Euharistiju i na kraju nas sve radosno pozdravila.

Vijesti
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Hvala sestrama koje su pripremile izvrsnu hranu i lijepo nas ugostile. Bio je ovo dan radosti, slav-
ljenja Boga i ljubav za čovjeka. U tom ozračju smo se rastali i otišli svojim kućama. Hvala Isusu ,koji 
nas je okupio!

animatorica PMI, Marija Lukač

Zagreb,  04.05.2013.
DRUGI FORMATIVNI SUSRET ANIMATORICA PMI-A ZAGREBAČKE PROVINCIJE

U subotu, 4. svibnja 2013. održan je drugi  formativni susret animatorica DPMI-a zagrebačke pro-
vincije u samostanu Antunovac u Novoj Vesi u Zagrebu.. Susret je vodila s. Emanuela Pečnik pročel-
nica Vijeća PMI, uz s. Emanuelu susretu je bila prisutna i s. Jelena Burić i s. Vesna Mateljan iz splitske 
provincije.

Susret je započeo molitvom u kućnoj kapeli, te kratkim predstavljanjem i upoznavanjem anima-
torica.

U prvom dijelu susreta, izlaganje je održala s. Vesna 
Mateljan. Posebnu je pozornost usmjerila na Godinu vjere 
te  nam kroz Isusa, Blaženu Djevicu Mariju i lik Sl. B. Josipa 
Stadlera približila kako živjeti krepost vjere u današnjoj veli-
koj krizi vjere. Poticala nas je na osobna promišljanja: kakva 
je moja vjera i molitva? Dala nam je smjernice kako trebamo 
krenuti putem vjere i to kroz cijeli svoj život. Prisjetili smo se 
dijelova iz knjige  Karla Careta  “Pismo iz pustinje“, o njegovu 
gledanju na život i vjeru.Nakon iscrpnog i  izlaganja s. Ve-
sne razmišljali smo i iznijeli svoja viđenja o molitvi u obitelji, 
okruženju i gdje su nam mladi. Te kako ojačati svoju vjeru i biti misionari u svojoj sredini. 

Naše druženje nastavili smo u blagavaonici časnih sestara, nakon okrepe rad smo             

nastavili pod nazivom: Evangelizacija u svakodnevnom životu; kako u svakodnevici dijeliti vjeru. 
Nakon poučnog dijela, formirali smo se u četiri skupine. Svaka skupina je dobila temu, u plenumu 
smo jedni dugima priopćili vlastita promišljanja:

• veliki nedostatak dnevne osobne i obiteljske molitve, komunikacija unutar obiteljskog su-
stava  poticati na svakodnevnu molitvu, sudjelovati na svetoj misi, razgovarati o vjeri, svojim  pri-
mjerom poticati na molitvu, moliti se za sve, razgovarati s prijateljima,  imati hrabrosti i u svakom 
trenutku biti kršćanin.

• U svojim razmišljanjima dogovorili smo se da će prvi početak biti da svaki dan molimo za 
svoje obitelji među sobom, te da i svoje potičemo na molitvu, da se molimo za djecu, bolesne i 
nemoćne.

Dogovarale smo se  oko hodočašća u Sarajevo 08. i 09. lipnja 2013. u vidu daljnje formacije anima-
torica te o projektima koji su pred nama ( duhovna obnova u listopadu, misijska izložba u listopadu ).

Susret je završio euharistijskim slavljem misom u kućnoj kapelici.

ŽIVIO MALI ISUS – UVIJEK U NAŠIM SRCIMA
Mirjana Džajo, sv.Ivan Krstitelj Nova ves Zagreb
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Sarajevo, 19.01.2013.
LIJEPE VIJESTI O SVJEDOČANSTVU PRIJATELJA MALOG ISUSA U SARAJEVU
Dana  19.01.2013 .god . u kući SMI  EGIPAT održan je susret PMI. Naš susret smo  započeli u kućnoj 

kapelici čitanjem Sv.Pisma, razmatranjem i molitvom krunice PMI. i Gospinim pjesmama. Sastanak 
je nastavljen u dvorani. U vrlo ugodnoj ozračju slijedili smo dnevni red. Bilo je govora o našem radu 
kojeg  smo planirano realizirali u skladu s našom Karizmom Društva PMI.  Skupljali smo za siromašne, 
pohodili bolesnike, častili prve petke u katedrali Srca Isusovog. Organizirali pohod Malog Isusa po 
obiteljima  prvi put u povijesti grada.

U vremenu adventa sarajevske kršćanske obitelji imale su po prvi put tu radost da im Mali Isus 
blagoslovi dom. Bila je to veoma dobra i promišljena gesta naših dragih sestara koje nas vode. Ovaj 
pohod je došao kao melem na ranu svima nama. Kao što nam je blaženi papa Ivan Pavao II 1997 
rekao - Ne bojte se, tako nam je Mali Isus ovoga adventa rekao –Ja sam s vama!

SARAJEVSKA PROVINCIJA

Voćin, Došašće 2012.
DOŠAŠĆE  2012. U VOĆINU

Prosinac je u Voćinu kao i u ostalim krajevima “Lijepe naše” stoljećima donosio radost, iščekivanja 
rođenja Našega Spasitelja, ali u našoj novijoj povijesti radost iščekivanja pomiješala se sa velikom boli 
zbog mučeničke smrti naših 43 osobe koji su mučki ubijeni 13.12.1991.

Osim naših mještana tada je i do temelja uništena, razorena Crkva Pohoda BDM i župni stan. 
Ratne rane naizgled su zacijelile, ali uvijek iznova prokrvare svakog 13.12. 

I unatoč tužnoj obljetnici u došašće smo zakoracili radosno, učestvovali smo u akciji “Izvor 
Radosti“ Vrijedne ruke naših domaćica PMI i ove su godine ispekle šarene blagdanske kolačiće za 
prodajnu humanitarnu akciju za naše male prijatelje iz dječjeg doma u Sarajevu. Osim ukusni kolačića 
našle su se i tegle  s našim “Voćinskim medom”.

Na prijedlog gospodina župnika Mladena da ovo došašće odmah na početku započnemo s kipom 
Malog Isusa po obiteljima i zajedničkom večernjom molitvom se pokazalo veoma dobro, započeli 
smo od najmlađi iz vrtića “Jelenko“ te se tako krenulo po obiteljima. Kada je teta u vrtiću upitala 
dječaka “ Što si poželio Isusu?“ odgovorio je kao iz topa “da bude živ i zdrav“.  I tako je kipić Maloga 
Isusa nošen od kuće do kuće gdje bi se okupila rodbina i prijatelji i uz zajedničku molitvu Malenom 
Isusu radosno pripremali za nadolazeći Božić.

Zahvaljujući našim dragim sestrama Služavkama Maloga Isusa, nismo zaboravili na naše stare 
i nemoćne sugrađane, i oni su barem na trenutak osjetili da nisu ostavljeni i zaboravljeni. Svakom 
našem starijem bratu i sestri pokucali smo na vrata i uz skromne poklone, Advensku pjesmu, molitvu 
(ali od srca) zaželjeli im i Čestitali Božić i da se Maleni Isus rodi i u njihovim srcima. Bilo je dirljivi 
primjera, suza radosnica koje su tekle niz naborana lica.

Neka nam Mali Isus i Njegova i naša Majka Marija uvijek bude zaštita i pomoć u svim našim 
zajedničkim i osobnim potrebama!

Živio Mali Isus!

Ljubica Hinek  PMI Voćin
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Primopredaja kipića Malog Isusa se obavila u kapelici kuće Egipat. Primila ga je predstavnica PMI 
i tako je krenuo kroz obitelji, od ulice do ulice, od kvarta do kvarta grada. Neizmjerna je radost bila 
u srcima ljudi čiji dom je pohodio. Obitelji su ga sa radošću primale, veselile se i molile. Mnogi su i 
zapisali svoje utiske.

Mali Isuse , 
-  neka Tvoja ljubav ispuni moje srce
-  neka Tvoja dobrota pokreće moja djela 
-  neka Tvoja moć uzdržava moj život
-  neka Tvoje oko nadzire moje korake 
-  neka mi Tvoja riječ bude zaštita i oslonac
-  neka me Tvoja ruka  brani od svake opasnosti
-  neka me Tvoja milost približi svakom čovjeku
-  neka me Tvoja mudrost uči dobrim djelima 
-  neka me Tvoje radosti  navedu da druge darujem radošću
-  neka Tvoji  putovi  usmjeravaju moje življenje 

     Pero

Obradovao si me svojim dolaskom
Zahvaljujem Ti na daru života !

     Mihelina 

Hvala ti što nas u ovoj godini  vjere štitiš, čuvaš i braniš !
     Katica i Branislav
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Moj petogodišnji unuk je  prvi put pobožno molio.To sam 
doživjela kao milost.

     Paulina 

Sa svojim bližnjima smo podijelili radost tvoga dolaska u naš 
dom.

Jer kažu-bližnji su prava  stepenica do spasenja!
     Nada
 Dana 21.01.2013 - god. U katedrali Srca Isusova u Sarajevu  

započela je trodnevnica pred proslavu 170 - og rođendana sluge 
Božijeg  Josipa Stadlera. Okupilo se mnoštvo vjernika, što je znak 
da je u ovome gradu, gdje je ostavio svu svoju životnu snagu, 
cijenjen, voljen i poštovan.

Vjernici su se na kraju sv. Mise pomolili na njegovom grobu, 
kao i uvijek.

                                                                                  Nada Jarak PMI,Sarajevo

Prozor, 24.01.2013.
DUHOVNA OBNOVA PRIJATELJA MALOGA ISUSA – IMAJ SRCE …

U četvrtak, 24. siječnja, u župi Presvetog Srca Isusova Prozor upriličena je duhovna obnova za 
članove i mlade simpatizere Društva Prijatelja Maloga Isusa (DPMI) i proslavljen je 170-ti spomen 
rođendan Sluge Božjega Josipa Stadlera, prvog vrhbosanskog nadbiskupa i utemeljitelja Družbe se-
stara Služavki Maloga Isusa (24. siječnja 1843. Slavonski Brod). Program duhovne obnove kojoj je 
tema bila “Imaj Srce …“ po uzoru Sluge Božjega 
Josipa Stadlera započeo je u župnoj crkvi u 16.30 
sati zajedničkim fotografiranjem, pozdravnim go-
vorom animatorice DPMI Prozor s. Anđeline Perić, 
te izvođenjem pjesme “Prijatelji maloga Isusa“ u 
izvedbi zbora Mladih PMI Prozor. U nastavku pro-
grama s. Anđelina predstavila je lik i djelo “sveca 
koji je imao srce za svakoga“ - Sluge Božjega Josipa 
Stadlera, a potom su članovi i simpatizeri DPMI 
izmolili Molitvu za proglašenje blaženim Sluge 
Božjega Josipa Stadlera, Krunicu Djeteta Isusa i 
Molitvu Djetetu Isusu. Cilj duhovne obnove bio je 
upoznati životni put Josipa Stadlera – “oca sarajevskih siromaha“, otkriti vrijednosti koji nas potiču 
na ljubav prema Bogu i bližnjemu te uz slavlje Svete mise i Klanjanja pred Presvetim obilježiti 170-ti 
rođendan Sluge Božjega Josipa Stadlera.

Po završetku programa duhovne obnove, u 17 sati uslijedila je “Večernja“ Svete misa“ koju je 
predvodio vikar župe Prozor, vlč. Josip Budimir. Kako još traje Molitvena osmina za jedinstvo kršćana, 
vlč. Budimir je predvodio je molitvu za ponovno jedinstvo svih kršćana.

Nakon euharistijskog slavlja i kratke stanke, župni vikar predvodio i Klanjanje pred Presvetim Ol-
tarskim Sakramentom. 
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Gromiljak, 26.01.2013. 
DUHOVNA OBNOVA ZA PRIJATELJE I SIMPATIZERE MALOGA ISUSA

GROMILJAK: Povodom 170. obljetnice rođenja i krštenja sluge Božjega Josipa Stadlera, prvog 
vrhbosanskog nadbiskupa i utemeljitelja Družbe sestara Služavki Maloga Isusa, njegove duhovne 
kćeri Služavke Maloga Isusa organizirale su 26. siječnja 2013. godine u Kući Navještenja u Gromiljaku 
duhovnu obnovu za Prijatelje i simpatizere Maloga Isusa, koju je vodio preč. Žarko Ošap, duhovnik 
bogoslova u vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji u Sarajevu. Tema na koju se odvijala duhovna obnova 
bila je: Živimo vjeru po uzoru sluge Božjega Josipa Stadlera.

Na samom početku uputila je svima, posebno preč. Ošapu, riječi pozdrava i dobrodošlice s. Ružica 
Ivić, pročelnica Povjerenstva za Prijatelje Maloga Isusa.

Vijesti

Preč. Ošap je također srdačnim riječima pozdravio broj-
ne sudionike koji je bilo više od više od 40, i zaželio da svima 
Godina vjere postane izvor duhovne snage i novo osvježenje 
za plodnije vjerničko i apostolsko služenje. U svom jasnom i 
zanimljivom izlaganju istakao je činjenicu da su sva vremena 
kroz ljudsku povijest bila obilježena nevjerom i sumnjom, kao 
uostalom i ovo naše u kojem živimo. Upravo mnogobrojne kri-
ze današnjeg čovječanstva plod su slabe vjere, neodgovornog 
ponašanja i potrošnje, te traženje užitaka. Nažalost, takovim 
mentalitetom su zahvaćeni i kršćani. U želji da se ponovno ot-
krije radost vjerovanja i pronađu oduševljenja za prenošenje 
vjere, papa Benedikt XVI. otvorio je Godinu vjere i pozvao sve 
kršćane da postanu svjedočka Kristova Crkva, koja će unatoč 
mnogim i raznovrsnim poteškoćama, moći donositi plodove 
koje od njih Bog očekuje i buduće generacije. S posebnim na-
glaskom iznio je duboku i pouzdanu vjeru našeg praoca Abra-
hama, koji je Bogu vjerovao i u najtežim trenucima svoga ži-
vota. Također je predstavio slugu Božjega Josipa Stadlera kao 
svećenika, nadbiskupa i utemeljitelja Družbe sestara Služavki 

Maloga Isusa kao čovjeka Abrahamove i Atanazijeve vjere, ufanja jednog Davida i don Bosca, ljubavi 
apostola Ivana i sv. Franje Saleškog. U toj vjeri postao je velik pred Bogom i ljudima, a njegova djela 
su jaki poziv svima nama da u svakom vremenu djelotvornom ljubavlju možemo mijenjati svijet na 
bolje. 

Nakon predavanja otvorena je rasprava i data mogućnost za pitanja i razjašnjenja. Predavač je 
zaista bio jasan, otvoren i krajnje poticao da nikada ne smijemo kloniti i sumnjati u Božju ljubav.

Slijedila je svečana sveta Misa u kućnoj kapeli koja je bila ispunjena sudionicima duhovne ob-
nove. U svoj nadahnutoj propovjedi, koju je preč Ošap temeljio na opisu vjere svetoga Timoteja i 
Tita, pozvao je starije i mlađe, da budemo prenositelji onakove vjere koja je prebivala u Timotejevoj 
baki Loidi i majci Euniki. Prije završnog blagoslova bio je svečani obred dodjele iskaznica članovima 
Društva prijatelja Maloga Isusa, kojima se obratila pročelnica povjerenstva PMI, s. Ružica Ivić, i izrekla 
nekoliko poticajnih misli. Potom je podijelila iskaznice novim članovima koji je bilo dvadeset i troje. 
Nakon toga članovi Društva su izrekli svoja obećanja:

• da će biti ustrajni i pažljivi slušatelji Božje riječi,

• ustrajni u osobnoj i zajedničkoj molitvi,
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Sarajevo, 11.02.2013.
DUHOVNA OBNOVA PMI, OBILJEŽAVANJE DANA BOLESNIKA I GOSPE LURDSKE

Sastanak PMI u kući Egipat započeo je pozdravnim govorom č.s. 
Lucije Blažević.

Ona je zahvalila PMI što su se odazvali u velikom broju te izložila 
dnevni red susreta. Naglasila je da nam predstoji vrijeme korizme u 
kojoj moramo puno moliti, činiti pokoru, dobra djela, moliti za du-
hovno zvanje, a poseban akcent staviti na molitvu za obitelj. Danas 
je ona jako ugrožena, neke mračne sile nastoje razoriti ono što nam  
je svima najsvetije.

Skupu se u ime poglavarice č.s. Admirate Lučić obratila č.s. Ljilja 
Marinčić. U nadahnutom govoru zahvalila je PMI na vjernosti i oda-
nosti malom Isusu “Niste napušteni ni beskorisni, vi ste pozvani od 
Krista, vi ste njegov jasni odraz”…naglasila je te dodala “ Nasljedovati 
trpećeg Isusa nije kazna, to je privilegija.  Vi ste pozvani slijediti Isu-
sa u Njegovoj muci. To je privilegija ako je gledamo Isusovim očima. 
Budite spremni Isusu za ljubav prihvatiti svaku bol jer vi ste izabrani”.

Slijedio je program koji su priredila djeca iz kuće “Egi-
pat” pjesma, recitacije, pjesma uz pokrete. Bilo je veselo 
i lijepo kako to uvijek ova djeca znaju. Tada su cijeli skup 
počastili čajem I kolačima. Poslije ugodnog druženja u 
dvorani slijedila je molitva u kapelici. Za to vrijeme oni 
koji su imali potrebu mogli su se ispovjediti.  U punoj 
kapelici sv. Misu je predvodio vlč. Pavo Šekerija. Djeca su 
prinijela darove a svi smo gromko i puna srca zapjevali 
“Rajska dijevo…” Time je ovaj susret završen.  Okrijeplje-
ni i sretni zahvalili smo Bogu na ovom lijepom danu i SMI 
što ih imamo u svojoj sredini.

Nada Jarak

• revni u vršenju djela ljubavi koju će krijepiti čestim pristupanjem sakramentu pomirenja i 

Euharistije.

Pjevanje tijekom slavlja sv. Mise animirali su mladi članovi PMI Gromiljak, pod ravnanjem s. Mari-
nele Zeko. Sve je završeno čestitanjem novim članovima PMI i ugodnim druženjem.

Tijana Pecirep, PMI
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Gromiljak,  16.02.2013.
FORMATIVNI SUSRET ANIMATORA PMI-A I SESTARA KATEHISTICA NA TEMU: 
“ANIMATOR U GODINI VJERE“

U subotu 16. veljače, 2013 g. u Kući Navještenja, Služavki Malog Isusa na Gromiljaku održan je 
formativni susret animatora PMI-a i sestara katehistica u trajanju od 10 do 15 sati. Susret je organi-
zirala s. Ružica Ivić, Pročelnica DPMI  uz suradnju svoga Povjerenstva za PMI na temu  “Animator u 
Godini vjere”. Na susretu su bile prisutni vanjski suradnici animatori PMI-a i sestre katehistice.

• Župa Prozor –  s. Anđelina Perić i dva animatora.

• Župa Voćin – RH,  S. Pavka Dujmović, s. Vera Bilješko i dvije animatorice.

• Župa Maglaj – s. Marija Filipović i dvije animatorice.

• Župa Neum – s. Tereza Dokić i jedna animatorica.

• Župa Gromiljak – s. Ružica Ivić, s. Marinela Zeko i osam animatora.

• Vitez – s. Danica Bilić i jedna animatorica.

• Sarajevo – s. Lucija Blažević i jedna animatorica.

• Doboj  –  s. Anita Rajić.

 Susret je započeo pjesmom i meditacijom: Priča jedne svi-
jeće koju su meditativno uz glazbu pročitali animatori iz župe 
Gromiljak. S. Ružica pročelnica  Društvo Prijatelja Maloga Isusa 
pozdravila je sve  sestre i animatore , te predstavila rad i pro-
gram dana. Prisutnima je prenijela isprike  provincijalke s. Admi-
rate Lučić koja nije mogla biti na susretu, a u svoje ime poslala 
je s. Ljilju Marinčić  provincijalnu tajnicu. Nakon toga pozdravila 
je dvoje djelatnika iz Nadbiskupijskog centra za mlade Ivan Pavo 
II. koji su vodili dopodnevni program. Također je rekla da je sa nama trebao biti ravnatelj  Nadbisku-
pijskog centra za mlade Vel. Dr. Šimo Maršić, ali zbog dolaska novog Apostolskog nuncija u Sarajevo 
je spriječen.  

  Djelatnici iz Nadbiskupijskog ureda za mlade Lucija Vukoja i Zvonko Zlović, zamoli su prisutne da 
se  kratko predstave. Oni su vrlo vješto, uvjerljivo i na jedan topao način kroz prezentaciju predstavili 
osobu animatora. Animator se uvijek u duhu Evanđelja stavlja drugima na službu. On je pokretač 
zajednice. Zatim su dalje naglasili temeljni poziv animatora. Trebaš osjetiti poziv poput apostola, 
trajno si pozvan. Poziv se nikom ne nameće, on se živi. Svi smo pozvani biti animatori.  Od svakog 
animatora traži se ljudska zrelost. Potreban je timski rad. Animator uvijek ima potrebu da učini nešto 
za drugoga.

 Zvonko je također naglasio kakav ne bi trebao biti animator.

 Lucija je predstavila projekt “mladi za mlade“.  Tu je posebno iznijela svoja iskustvo i aktivnost  žu-
pnoj zajednici. Naglasila je kako je dobro da se mladi osjećaju da je župna dvorana drugi njihov dom.

Za moto ovog susreta “animator u godine vjere“ pogledali smo video zapis Hrvatsko nadzemlje. 
Gdje su mladi na vrlo zanimljiv i domišljat način prikazali u likovima sv. Duje i sv. Kvirima katolike da-
našnjeg vremena. Katolike koji su možda iz vana a ne iznutra.

 Iza filma svi sudionici uradili su jedan upitnik “traži se katolik“. 
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Gromiljak,  Korizma 2013. 
ZNAK VJERE

U župi Imena Marijina u Gromiljaku korizmeni hod za Isusom bijaše sve u znaku vjere. Župnik 
preč. Marko Perić, Te Prijatelji Maloga Isusa(PMI) zajedno sa s. Marinelom Zeko poseban naglasak 
stavili su na naše osobno produbljivanje vjere i konkretno življenje Evanđeoske poruke “Što god 
učiniste jednome od ovih najmanjih meni ste učinili...“ U župi Gromiljak već godinama se uobičajila 
praksa da se pobožnost križnog puta moli petkom i nedjeljom klasični križni put. Ove korizme svake 
nedjelje pobožnost križnog puta predmolili su članovi liturgijske zajednice, mladi koji su sami ani-
mirali druge mlade, te obitelji, krizmanike, i ministrante. Dirljiva je bila pobožnost križnog puta koju 

 Na osnovu ovog upitnika i video zapisa razvila se plodna i duga diskusija. Kod sudionika se na-
metnulo pitanje kako živjeti vjeru u svakodnevnici? Iz diskusije jasno se može zaključiti da je obitelj 
jezgra vjerskog odgoja i da je ona polazna točka za sve.

 Nakon ovih zaključaka dobili smo da popunimo svoju osobnu skalu vjere, te na kraju susreta 
zaključili da je svatko od nas odgovoran za rast u vjeri.

 Dopodnevni rad završili smo sa Svetom misom u kućnoj kapelici, koju je imao župni vikar iz Kise-
ljaka fra. Zoran Jaković. 

 Nakon ručka kojeg su pripremile naše vrijedne sestre, nastavljen je drugi radni dio. Animatori iz 
Gromiljaka za sve prisutne otplesali su par plesova.

 S. Ružica Ivić sudionicima je podijelila nastavak dnevnog reda, radi lakšeg praćenja i dogovaranja.

 Na samom početku se osvrnula na rad DPMI kroz prošlu 2012 g. kako se puno toga lijepoga do-
gađalo i zahvalila sestrama na suradnji i požrtvovnoj ljubavi. Posebno je  naglasila i na srce stavila da 
se Statut Društva Prijatelja Malog Isusa proučava te da svatko od prisutnih napiše svoju primjedbu ili 
prijedlog za pojedini članak u Statutu do 1. svibnja, 2013 g. 

 Kao pripravu za susret potrebno je organizirati duhovnu obnovu na temu “Vjera je dragocjeno 
blago“, što je ujedno i okvirna tema susreta PMI u Travničkom sjemeništu Petar Barbarić, 27. travnja, 
2013 g. Svetu Misu će predslaviti Uzoriti Vinko kardinal Puljić, Nadbiskup Vrhbosanski.

 U zajedničkom razgovoru donijeli smo konkretne prijedloge i zadatke vezane za ovogodišnji su-
sret. Evo nekih:

 Za vrijeme mise svirat će sjemeništarci. Molitvu vjernika napisat će s. Ružica i dostavit će svima, a 
meditativnu molitvu prema izrekama sluge Božjeg  J. Stadlera napisat će s. Marinela i dostaviti svima. 
Prikazne dar izabire svaka župa, zajednički dar je Utemeljiteljeva slika. Akcija PMI je za jednu siro-
mašnu obitelj koja ima šestero djece i  čija djeca pohađaju KŠC “Petar Barbarić“ i ne mogu si priuštiti 
osnovne potrebe za školu. Za prepoznatljivost PMI dugo smo se dogovarali bilo je raznih prijedloga 
većina je da budu majice plave boje sa logom godine vjere, ili samo PMI sa datumom?. Na susretu 
bit će predstavljena kratka povijest travničkog sjemeništa i  sluge Božjega Petara Barbarića. Također 
je dogovoreno da bi bilo dobro da u godini vjere bude i svjedočanstvo obraćenja kojeg bi imali bračni 
par Patrik i Nensi, što je prihvaćeno od svih sudionika. Za poslijepodnevni susret u dvorani sjemeni-
šta, sudionici programa  prijavili su  točku s kojom se žele predstaviti. Na ovom susretu predviđen je 
i kviz o Sluzi Božjem Stadleru.

Sa upaljenom svijećom i stiskom ruku ovaj lijepi dan završili smo moleći Apostolsko vjerovanje.

s. Marinela Zeko, Gromiljak
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su predmolili mladi iz zajednice na Lugu zajedno s 
našim mladima. Prostrana gromiljačka crkva posta-
la je malena da bi sve primila koji su iz nedjelje u 
nedjelju dolazili na pobožnost križnog puta. Raduje 
nas osobito veliko zanimanje mladih koji su se od-
lučili vježbati baš u odricanju onoga što je zahvatilo 
njihovu svakodnevnicu; internet, mobitel i sl. Tako 
se jača karakter i uz pomoć Božju bit će im se lak-
še oduprijeti svim opasnostima koje ih zarobljuju i 
čine ovisnicima.

Treba također napomenuti da su PMI – ani-
matori zajedno sa s. Marinelom po prvi put u župi 
organizirali molitveno bdijenje na veliki četvrtak 
cijelu noć do kasnih jutarnjih sati. Mladi njih pet-
naestak i sestra cijelu večer bili su ustrajni u molitvi 
bdijući. Drugi vjernici nam se pridružili kao i naš 
župnik i sestre. Raduje nas veliki odaziv župljana 
koji su nam se pridružili bdijenju, osobito mladih 
je bilo najviše u ponoć. Doista je bilo lijepo osjećati 
se moliteljem te večeri i promatrati vjernike, mlade 
obitelji s koliko pobožnosti se klanjaju i mole. Ono 
što je mene zadivilo da su vjernici  očevi u ranim 
jutarnjim satima prije radnog vremena došli na 
jednosatnu molitvenu uru. Doista je blagoslovljeno 
osjetiti i slušati zajedništvo u Kristu. 

Treba naglasiti da su PMI u ovoj korizmi zajedno  sa sestrama iz zajednice odlučili da im korizma 
bude ispunjena dobrim djelima. Mi PMI izabrali smo evanđeosko odricanje i služenje. Obišli smo 
preko osamdeset bolesnika koji ne mogu dolaziti na svetu misu. S njima smo razgovarali, molili, dari-
vali onim što im je najpotrebnije. Što smo doživjeli i osjećali prilikom susreta s njima teško je opisati.

Život bez križa ne postoji. Život bez križa je moguć tek s one strane u raju. Krist nas je svojim rana-
ma iscijelio i otkupio zato patnja koja se živi s Kristom nije besmisao nego cilj našeg života. 

U zahvalu Kristu što nas je otkupio na veliku subotu djeca osnovne škole organizirano cijeli dan po 
grupama su se redali  pred Presvetim. S Njima su molili i animirali ih PMI i sestre.

Tijana Pecirep, Gromiljak

Gromiljak,  Korizma 2013. 
VIS “IMAKULATA“ – GROMILJAK

Vokalno instrumentalni sastav “Imakulata“ Iz Gromiljaka i ove godine zadovoljio je sve kriterije 
stručnog žirija na natječaju duhovne glazbe na “Hosanafaestu“ u Subotici. Na taj je način osigurao 
nastup na osmom festivalu duhovne glazbe koji će se održati 22.9.2013. u Subotici. Tekst za pjesmu 
“Otisci u pijesku napisao je Prijatelj Maloga Isusa Boris Dragojević a uglazbio je gosp. Josip – Joco 
Vukoja iz Fojnice.
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Gromiljak, 02.03.2013.
KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA ZA PMI I RADNIČKU MLADEŽ

Korizmena obnova za mlade održana je u subotu, 2. ožujka 2013. u Kući Navještenja sestara Slu-
žavki Maloga Isusa u Gromiljaku, na temu Vjera, a voditelj je bio preč. Darko Tomašević, profesor na 
Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu i kanonik vrhbosanskog kaptola. Sudjelovalo je 20-tak 
mladih iz nekoliko župa i nekoliko sestara Služavki Maloga Isusa, a cijelu obnovu pratio je i direktor 
Radio Marije, don Ivo Jezidžić

U svom predavanju preč. Tomašević pozvao je mlade da svoje ideale grade na  pozitivnim vrjed-
notama, da se nadahnjuju Isusom Kristom i primjerima svetih osoba. Istakao je: “Nitko se ne nadah-
njuje na gubitnicima. Samo svijetlim primjerima skidamo kapu, njima se nadahnjujemo i lijepimo 
njihove postere na naše zidove“, rekao je preč. Tomašević naglašavajući da sve što čovjek postiže u 
životu postiže odricanjem i žrtvama i da bi na našim zidovima trebali biti posteri svetaca. “Stoga, u 
duhu poslanice Hebrejima (12, 1-2) “odložimo svaki teret i grijeh... te postojano trčimo u borbu koja 
je pred nama!“, kazao je ujedno ističući kako naša vjera ne nalikuje na “sprint“ trčanje, u kojem su 
važni kratka staza i brzina, već na “maraton“ u kojem se traži ustrajnost. “O tome nam i sv. Pavao 
govori u 2 Tim 4, 7: ‘Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao’. Isto tako, kada maratonci trče ne 
nose sa sobom nikakav teret; ostavljaju sve što bi im smetalo da dođu do cilja. A što nas smeta da do-
đemo do cilja – do Isusa? Naša je vjera slaba zato što nas sapinje grijeh“, zaključio je preč. Tomašević.

U raspravi mladi su istaknuli što ih se posebno dojmilo i potaknulo u razmišljanju, te su istakli 
važnost ovakvih duhovnih susreta. Poslije je uslijedilo pokorničko bogoslužje, sakrament ispovjedi i 
sveta Misa. Uz preč. Tomaševića bio je i župni vikar iz župe Kiseljaka, fra Drago Perković. 

 s. M. Jelena Jovanović, novakinja

Vokalno instrumentalni sastav “Imakulata“ osnovan je 2010. godine i iste godine nastupio na 
drugom festivalu PMI u Odžaku. Osim ovog nastupa dva puta su pjevali na nadbiskupijskom susretu 
mladih u Marijinom svetištu u Komušini, zatim na susretu PMI u Žabljaku te na Napredkovim Božić-
nim koncertima u Kreševu i Kiseljaku, te na Lepeničkim jesenima. 

Sastav čine djevojke srednje škole i studentice, treba istaknuti da su neke od njih uključene i u 
veliki župni  mješoviti zbor a druge su završile školu animatora PMI. One su i članice Društva Prijatelja 
Maloga Isusa. Vis vodi i uvježbava s. Marinela Zeko.
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Mostar, 16.03.2013.
DUHOVNA OBNOVA PMI - POVRATAK OCU

U subotu 16. ožujka 2013. godine s početkom u 
14 h održan je susret članova Prijatelji malog Isusa 
u Rehabilitacijskom centru Sveta obitelj u Mostaru 
koji je organizirala časna sestra Olga Kikić. Prisutnih 
je bilo oko 26 članova I simpatizera PMI.Duhovnu 
obnovu je predvodio don Ivo Šutalo, župnik župe 
Studenci. Na samom početku sestra Olga je pozdra-
vila sve nazočne i don Ivu, zahvalivši mu pri tome 
na njegovom odazivu unatoč njegovoj zauzetosti. 
Taj dan je uistinu bio predivan, tako da je i don Ivo 
započeo pjesmom “Ovo je dan što ga stvori Bog”.  

Tema duhovne obnove je bila zapravo korizmena 
tema, točnije “Povratak ocu tj.Pokajanje”. Don Ivo je 

spomenio i papu Benedikta XVI. kazavši koliko je velik i kao čovjek i kao teolog, jer je mogao zadržati 
svu vlast koja mu je data Svetom stolicom, ali se svejedno ponizio i prepusio vlast drugome za dobro-
bit Crkve, Kristove zaručnice. 

Svijest izgubljenog sina da se mora promijeniti je smisao korizme. Svijest o lošem i želja za boljim. 
Također je rekao da smo i mi izgubljeni sinovi, koji odlazimo od oca i ponovo mu se vraćamo kad 
shvatimo da smo pogriješili. A ta priča se neprestano ponavlja. No i mi moramo raditi na tome, narav-
no uz Božju milost, da što rijeđe odlazimo od oca i da nastojimo što duže ostati kod njega. Spomenio 
je i starijeg sina, koji se, iako je neprestano bio uz oca, nikad nije ni obratio. Nije bio sposoban shvatiti 
ni bratovo kajanje niti očev oproštaj. 

Ovu duhovnu obnovu smo završili na najbolji mogući način, slavljenjem Svete Mise, da Božja mi-
lost, koja je navještena kroz don Ivino predavanje, ostane u našim srcima. Nadamo se da će još biti 
ovakvih susreta.

S poštovanjem, Marija Ćeškić!

naglasio kako je pokajanje zapravo predivan Božji dar, da je to pokaza-
telj kolika je milost Božja i ljubav prema čovjeku. Svaki čovjek nakon sa-
kramenta ispovijedi osjeća olakšanje u duši, unutarnji mir, upravo zbog 
spoznanja da se izmirio sa svojim Bogom. Također je kazao da ništa na 
svijetu nije usporedivo sa ispovijedi, da ništa čovjeka tako ne obnavlja 
kao ona. Bog je tolika ljubav da svaki put, kada se iskreno pokajemo i 
ispovijedimo, on nam oprašta i zaboravlja, tako da je ispovijed zapravo 
novo rođenje. 

Današnji svijet je sklon uzvišavanju, klanjanju i dokazivanju ljudima, 
dok je veličina izgubljenog sina upravo u činjenici da se ponizio kad je 
rekao svom ocu da nije dostojan zvati se njegovim sinom. Don Ivo je 

Vijesti



68

bilten
PRIJATELJ MALENIH

Zatim je u župskoj dvorani s. Genove-
va održala izlaganje na temu: Moja vjera. 
Započela je s uvodnom animacijom, u 
kojoj je ponudila sudionicama da odgovo-
re na pitanje: Tko je bogata-najbogatija 
osoba i obratno, a zatim je zajednički dat 
osvrt na siromašnu udovicu iz Evanđelja 
(usp. Mk 12, 41-44). Kroz izlaganje o vje-
ri dat je poticaj da svatko o sebi promisli  
kome ili čemu vjeruje?  Na temelju čega 

temelji osobnu vjeru? Potom je izloženo da je čistoća srca glavni uvjet rasta u vjeri.  Ako je srce čisto,  
u njemu može prebivati Bog, Njegova  milost i po tome osoba postaje sposobna i jaka ljubiti svoje 
bližnje, žrtvovati se, opraštati uvrede i biti osjetljiva na tuđu patnju. U središte pozornosti stavljena je 
siromašna udovica iz Evanđelja, koja je snagom Božje milosti i čistoćom duše mogla dati i posljednji 
novčić u hram, dok su drugi davali od svoga suviška. Zaključeno je da nije bogat onaj tko posjeduje 
puno materijalnih dobara, nego je bogat onaj koji nosi Boga u vlastitom životu i tko Bogu vjeruje u 
svakom trenutku svoga života.

Iza završenog izlaganja bio je rad u tročlanim skupinama, u kojima su mladi zajednički razmišljali 
o svojoj vjeri i svemu onom što ih priječi da u njoj rastu. U zajedničkoj raspravi mladi su iznijeli lijepa 
i pozitivna razmišljanja o duhovnim vrednotama koje trebaju zaživjeti, kao i to kako u tome trebaju 
imati podršku od vlastite obitelji i od sviju koji ih odgajaju. 

 Nakon toga im je s. Ružica predstavila kviz o našem ocu Utemeljitelju sluzi Božjem Josipu Stad-
leru, koji će se održati na XVI. susretu Prijatelja Maloga Isusa u Travniku. Bilo je lijepo doživjeti koliko 
već sada znaju o njegovu životu, o Prijateljima Maloga Isusa i Družbi sestara Služavki Maloga Isusa. 
Na poslijepodnevnom duhovnom susretu sudjelovalo je 11 djevojaka osmoškolki i nekoliko srednjoš-
kolki, a  završen je molitvom Malome Isusu.

Žabljak, 06.04.2013.
DUHOVNA OBNOVA I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA PMI-A

U župi svete Ane u Žabljaku održan je 6. travnja 2013. godine, u osmini Uskrsa,  duhovni susret za 
mlade, što su ga vodile s. Ružica Ivić i s. Genoveva Rajić. Susret je započeo molitvom u župnoj crkvi 
svet Ane pjesmom: Kriste,  u Tvoje ime…. Svaka sudionica je za vrijeme pjesme upalila malu svjećicu 
i stavila je na položeno srce pred oltar, nakon čega je izmoljena prva desetica slavne krunice - Koji 
je od mrtvih uskrsnuo.. Svaka sudionica je izmolila po jednu zdravo Mariju. Završetak je bila pjesma: 
Uskrsli Kriste, Tebi vjerujemo mi…..

Sarajevo, 14.04.2013.
DOBRE VIJESTI IZ DRUŠTVA PMI - A

U organizaciji Odbora za mlade Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, u Katoličkom škol-
skom centru Sv. Josip u Sarajevu od 12.do 14.travnja, održana je Prva nacijonalna konferencija o 
pastoralu  Mladi i nova evangelizacija u BiH. Okupilo se 120 odgovornih u radu s mladima, a sve je 
počelo svečanim misnim slavljem 12. travnja u samostanskoj crkvi Kraljice Krunice u Sarajevu. Euha-
ristiju je predvodio nadbiskup metropolit vrhbosanski Vinko kard. Puljić. 
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Potkraj, 14.04.2013.
SVJEDOČANSTVO POZIVA I PREDSTAVLJANJE 
SLUGE BOŽJEGA JOSIPA STADLERA

U Župi Potkraj nedaleko od Travnika, na nedjeljnoj svetoj  Misi u 11 sati  koju je slavio župnik vlč. 
Viktor Šošić, bile su 14. travnja 2013. godine kandidatice predvođene njihovom prefektom s. Lucijom 
Blažević. Njima su se pridružile s. Ljubomira Žilić, s. Jelena Jovanović, novakinja druge godine, te s. 
s. Genoveva Rajić. 

Bilo je lijepo i ugodno doživjeti punu crkvu vjernika,  s kojima su sestre slavile najsvetija Otajstva 
svete  vjere. Kandidatice Valentina i Nikolina su čitale misna čitanja, kao i predvođenje krunice prije 
Mise. Župnik je srdačno pozdravio sestre Služavke Maloga Isusa, posebno s. Ljubomiru, istaknuvši 
da je ona rodom iz župe Potkraj, čija se rodna kuća nalazi uz samu župnu crkvu. Zatim je dao riječ 
sestrama da župljanima predstave  svog oca Utemeljitelja i Družbu sestara Služavki Maloga Isusa. 

S. Lucija, zahvalivši župniku na gostoljubivosti i otvorenosti  za surad-
nju, lijepo je prikazala   život i djelo oca Utemeljitelja sluge Božjega nadbi-
skupa Josipa Stadlera i  Družbu. Podsjetila je da su sestre SMI djelovale u 
župi Potkraj (1970.-1972.), odakle je u Družbu stupilo nekoliko duhovnih 
zvanja. Progovorila je i o duhovnom pozivu i pozvala mlade da se ne boje 
Isusu reći svoj DA, da se okrenu pozitivnim stranama života i  duhovnim 
vrjednotama. Ponudila je mogućnost djevojkama da preko vikenda posje-
te i proborave s kandidaticama ukoliko žele vidjeti i doživjeti način života 
u kandidaturi. 

 Nakon nje je s. Jelena govorila o svom zvanju i istakla da potječe iz 
obitelji u kojoj se nije puno prakticirala katolička vjera. Duhovni  poziv  

Na samom otvorenju sudionicima se obratio mons.dr. Marko Semren, pomoćni biskup banjalučki 
i presjednik Odbora za mlade BK BiH.

S ciljem zauzetog življenja odnosa između vjere i ljubavi, između vjere i života, sudionici su 
13.travnja sudjelovali u četirima radionicama. U  popodnevnim satima  predstavljeno je oko 14  pri-
mjera dobre prakse iz cijele BiH. Među dobrim primjerima prakse predstavljen je Dječji kamp na 
Gromiljaku kojeg vode sestre i  Prijatelji Malog Isusa sa  Gromiljaka. Ukratko su predstavljeni još neki 
projekti kroz koje djeluju PMI u cijeloj sarajevskoj provinciji.

Animator PMI, Boris Dragojević - Gromiljak

osjetila je na sudjelovanju u jednom kampu za mlade, nakon čega je odlučila upisat studij teologije 
u Sarajevu. Upoznala je sestre Služavke Maloga Isusa, te je nakon dužeg razmišljanja odlučila postati 
njihova članica. Sada je u drugoj godini novicijata i, kako je rekla, osjeća se sretnom i zadovoljnom. 
Svi su je tom trenutku podržali burnim pljeskom. Osjetilo se jedno lijepo duhovno zajedništvo, što je 
zasigurno i mladima bio poticaj da razmisle o svom životnom opredjeljenju.  

Po svršetku svete Mise bilo je druženje s vjernicima i župnikom pred crkvom i u župnom uredu. 
Ovo je drugi put u ovoj godini da sestre i kandidatice dolaze u župu Potkraj, u čemu veliku zaslugu 
ima župnik.
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zov i ne zatvore se u svoje vlastite interese. Ponudila je mogućnost djevojkama da preko vikenda 
posjete i proborave s kandidaticama ukoliko žele vidjeti i doživjeti način života u kandidaturi. 

 Nakon nje su kandidatice Valentina Šunjić i Nikolina Džavić govorile o svom duhovnom pozivu. 
Rekle su mladima: “Ne bojte se! Odazovite se Isusu i biti ćete sretni“. 

Kandija, 21.04.2013.
SVJEDOČANSTVO POZIVA I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA PMI-A

U nedjelju 21. travnja,  kada Crkva slavi Dan Dobrog Pastira, sestre Služavke Maloga Isusa sa svo-
jim kandidaticama sudjelovale su na svetoj Misi u 11 sati u župi Kandija kod Bugojna, koju je slavio žu-
pnik vlč. Pavo Nikolić. U ozračju i ljepoti Božje blizine sestre su sa župljanima i mladima radosna srca 
dijelile  zajedništvo molitve i zahvaljivanja Gospodinu, te su posvjedočile o svom duhovnom pozivu.

Na početku svete Mise župnik je srdačnim riječima pozdravio sestre i kandidatice i predstavio 
je njihovo poslanje u Vrhbosanskoj bogosloviji i nadbiskupiji. Posebno se prisjetio dana kad je bio 
bogoslov, a poslije kao ekonom, kako je s njima surađivao. 

S. Lucija Blažević, prefekta kandidatica, zahvalila je 
župniku na bratskom gostoprimstvu i mogućnosti koju 
im je dao da mogu upravo na nedjelju Dobrog Pasira 
biti u njegovoj lijepoj župi. U kratkim crtama prikazala 
je život i djelo oca Utemeljitelja sluge Božjega nadbi-
skupa Josipa Stadlera i Družbu. Posebno se obratila 
mladima i pozvala ih da otvorena  srca odgovore na 
velike potrebe Crkve, unutar koje je i Družba sestara 
Služavki Maloga Isusa, njezino karizmatsko poslanje 
služenja siromasima, napuštenoj djeci i naviještanja 
Božje Riječi. Potakla ih je da pažljivo osluškuju Božji 

Vijesti

Po svršetku svete Mise bio je susret i zajedničko 
druženje s djevojkama. Posebno im je bio drag susret  
i upoznavanje s kandidaticama. S. Ružica Ivić, pročelni-
ca za Prijatelje Maloga Isusa im je ukratko predstavila 
Društvo PMI i pozvala ih na susret PMI u Travnik 27. 
travnja. Djevojke su otvoreno postavljale pitanja  i u 
svojim promišljanjima istakle da su danas mladi izloženi 
negativnim izazovima i, nažalost, mnogi  im se priklone. 
Rado su prihvatile da ponovni susret bude u njihovoj 
župi jednog vikenda, što je velikodušno prihvatio i nji-
hov župnik vlč. Pavo.
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Slavonski Brod, 20.04.2013.
XVIII. SUSRET PRIJATELJA MALOGA ISUSA U SLAVONSKOM BRODU

Pod geslom “Vjera je dragocjeno blago“, a povodom 170. obljetnice rođenja i krštenja sluge 
Božjega Josipa Stadlera, prvog vrhbosanskog nadbiskupa, održan je u subotu, 20. travnja u Slavonskom 
Brodu, u župi Gospe Brze Pomoći. XVIII. godišnji susret Prijatelja Maloga Isusa, Zagrebačke provincije 
sestara Služavki Malog Isusa.

U fizičkoj blizini i duhovnom ozračju mjesta obilježenih Stadlerovim počecima vjere, koja je 
sazrela do svetosti, petstotinjak članova i simpatizera društva Prijatelja Malog Isusa, među kojima 
je bilo dosta djece i mladih iz desetak župa Provincije, te brojne sestre Služavke Malog Isusa, susret 
su započeli meditativno-glazbenim programom ispred spomenika sluge Božjega Josipa Stadlera, 
u blizini mjesta njegove rodne kuće, koji je završen molitvom za Stadlerovo proglašenje blaženim. 
Pjesmu o Stadleru za tu je prigodu napisala je i čitala domaća župljanka Nedjeljka Andrić-Novinc. 
Slijedila je procesija s kipom Malog Isusa, kojega su u narodnim nošnjama nosili članovi Folklornog 
ansambla Broda. Uz pjesmu kroz ulice grada došli su do župne crkve Gospe Brze Pomoći u kojoj je 
Sluga Božji kršten. Predvodeći u Katehetskom centru euharistijsko slavlje domaći župnik Ivan Lenić, 
brodski dekan, u propovijedi je posvijestio bit i snagu vjere kao najdragocjenijeg blaga koje nam 
Gospodin daruje po sakramentima. Stavljajući za uzor Stadlera, čije je povjerenje u Providnost Oca 
nebeskog bilo neizmjerno veliko da još i danas zadivljuje, privlači i potiče, zamolio je nazočne da i 
dalje otkrivaju ljepote i radosti kršćanske vjere, kao što je to činio Josip Stadler. “Vjera oplemenjuje 
i uzdiže i naša međusobna prijateljstva. Ona im daje još veću snagu; trudite se i dalje prijateljevati 
u iskrenosti i ljubavi s Isusom; zahvaljujte mu na tom prijateljstvu, na svom krštenju...“, poručio je 
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između ostalog župnik Lenić. Tijekom mise, koja je završena molitvom za dar vjere i preporukom 
Gospi Brze Pomoći, uz svečani ophod oko župne crkve, u Društvo je primljeno 36 novih članova. 

Lijepi sunčani dan i ugodan prostor župnoga dvorišta doprinijeli su popodnevnoj okrjepi i 
druženju uz razne društvene igre u kojima su sudjelovali djeca i mladi. Domaće župljanke su darovale i 

Godišnji susreti PMI

počastile goste obiljem slanih i slatkih kolača, kako to čine 
Slavonci. Zanimljiv je bio duhovno-rekreativni program 
u Kazališno-koncertnoj dvorani “Ivana Brlić-Mažuranić“, 
gdje je prikazan film o Josipu Stadleru, prigodan kviz, a oni 
najmlađi domaćini: dječji zbor župe Gospe Brze pomoći 
i FAB-a pjesmom su i plesovima oduševili goste, koji su 
dvoranu ispunili do posljednjeg mjesta. Animatorima 
pojedinih župa u kojima djeluje društvo PMI za trud i 
zalaganje darovan je kip Gospe Brze Pomoći, a uručila Gospo Brze Pomoći, moli za nas.
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ga je provincijalna poglavarica Zagrebačke provincije s. Katarina Penić-Sirak. Novčani prilog, koji su 
tijekom prošle godina u svojim župama prikupljali Prijatelji Maloga Isusa, predala je predstavnici 
Doma za djecu u Slavonskom Brodu. Susret je u završen razgledanjem brodske Tvrđave.      

B. Lukačević
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Postali smo prijatelji
 

.....Svanuo je divan novi dan, sav iz Božje ruke darovan, osmijeh mi na licu ko biser sja, i u srcu radost 
velika.....

Upravo ovako bih opisala taj veliki dan, velik za mene i moju obitelj.  Jutro toga dana osvanulo je 
prekrasno, sunčano,  kao uslišena molitva nas putnika. Cijeli dan bio je blagoslov za sve nas.

Sve je počelo mojom silnom željom i potrebom da se uključim u neku molitvenu zajednicu za 
moj duhovni rast. Često sam čula na Svetoj Misi riječi PRIJATELJI MALOG ISUSA. Sin mi je pričao da 
im je na “Prijateljima“ jako zanimljivo: igraju se, mole, pjevaju, i uvijek izrađuju nešto zanimljivo za 
karitativne prodajne izložbe,  a novcem pomažu potrebnim ljudima naše župne zajednice. Malo po 
malo, na poziv sestre Emanuele, uključivala sam se u njihove radionice, a Sestra mi je na osobit način 
pružala informacije o zajednici. I baš kad sam shvatila da je to ono što želim: upoznati Ga u duši dje-
teta,  bolesnog,  siromašnog, biti tu za potrebite, moliti zajedno s ljudima koji imaju isti cilj; stigao je 
poziv na koji sam veselo i sigurno rekla:“Da!“

Već na prvom molitvenom susretu, osijetila sam snagu molitve, veličinu riječi, iskrenost, mir. 
Osjećala sam se dobrodošla. To je bio dobar početak!

Došao je i taj dan polaganja Zavjeta, i moja obitelj je krenula put Slavonije.Tijekom puta čula se 
molitva, vidjela radost na licima,  a dočekala nas je širokogrudna dobrodošlica Slavonaca. .U meni 
je uzbuđenje raslo već  na početku susreta, dok su se čuli milozvučni glasovi djece i Sestara. Nji-
hova pjesma razmicala je oblake i otvorila nebo nad nama. I ono nas je pratilo na putu u crkvu. 
Tijekom Svete Mise  gledala sam kip djeteta  Isusa  kako ga kupaju sunčeve zrake i pomisli-
la: “Želi nas bliže! Želi da mu budemo prijatelji!“. Suprug i ja pozvani smo , te zajedno sa svojom 
djecom prišli oltaru. Suze je bilo teško sakriti, a srca su bila prepuna ljubavi. Čiste, prave, jake, 

Godišnji susreti PMI
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djetinje ljubavi. Znam što mi je činiti! Ljubav koju osjećam podijeliti s drugima, biti tu za njih. 
Ostatak dana proveden je radosno, opušteno, mirno, prebogat dobro organiziranim sadržajima. Se-
stre nikada ne pokazuju umor i tako veselo pristupaju djeci, imaju toliko volje, ljubavi, snage za orga-
niziranje igara, poticanje mladih u pozitivnom duhu. Zbližuju i nas međusobno.

Nakon obilaska starog dijela grada Tvrđave, bilo je vrijeme za polazak kući. Sunce je polako kora-
čalo ka zapadu, a naši pogledi ispunjeni mirom, pratili su ga. 

Pričali smo o dojmovima, o emocijama vrlo srčano. S ovog susreta ponijeli smo jedno malo dijete 
u srcu. Malo, ali najveće u Svemiru i.....postali smo prijatelji!

Neda i Slavko Poljak

Godišnji susreti PMI

Travnik, 27.04.2013.
XVI. SUSRET PRIJATELJA MALOGA ISUSA

rić” u Travniku. Glavna koordinatorica bila je sestra Ružica Ivić, SMI, a geslo susreta bilo je: Vjera je 
dragocjeno blago (dr. J. Stadler).

Već oko 8.30 sati ispred sjemenišne zgrade počele su pristizati prve skupine Prijatelja Maloga 
Isusa: iz Žabljaka, Lovnice, Maglaja, Voćina – RH, Sarajeva, Gromiljaka, Mostara, Viteza, Neuma, Pot-
kraja te okolnih travničkih župa. Svaka skupina toplo je dočekana na ulasku u sjemenišnu crkvu, gdje 
su primili hodočasnički blagoslov i dobrodošlicu od duhovnika sjemeništaraca don Jakova Kajinića. Uz 
osmjeh i pjesmu, don Kajinić je svakoj grupi nastojao 
reći nešto o povijesti travničkoga sjemeništa. Tu povi-
jest svakako su obogatili dvojica slugu Božjih: nadbi-
skup i metropolit dr. Josip Stadler, graditelj travničkoga 
sjemeništa i Petar Barbarić, najpoznatiji đak sjemeni-
šta. Govoreći o ovoj dvojici velikana Katoličke crkve u 
BiH, duhovnik je s gitarom u ruci odsvirao i zapjevao 
pokoju duhovnu pjesmu, što je svakako bio poseban 
znak dobrodošlice u Travnik.

Neposredno prije svete Mise u sjemenišnoj crki sv. 
Alojzija Gonzage, hodočasnici su imali priliku za pomi-
renje s Bogom kroz sakrament svete ispovijedi. Tije-
kom pojedinačnog ispovijedanja, javno svjedočanstvo 
vlastitog obraćenja u vjeri izrekli su bračni par Latta 
Nancx i Patrick iz Kanade.

U 11 sati započela je svečana procesija u kojoj su, 
uz nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala 
Vinka Puljića, sudjelovali sedamnaestorica svećenika 
koncelebranata, đakon i desetak sjemeništaraca mini-
stranata. Na početku Svete mise, nazočne je pozdravio 

U Godini vjere, koju je 11. listopada 2012. godine proglasio Benedikt XVI., sestre 
Služavke Maloga Isusa, provincije Bezgrješnog Začeća BDM iz Sarajeva, organizirale 
su, u subotu, 27. travnja 2013., XVI. susret Društva Prijatelja Maloga Isusa. Susret 
se svake godine organizira na drugome mjestu u BiH, a 2013. godine on se prvi put 
dogodio u Nadbiskupijskom sjemeništu i Katoličkom školskom centru “Petar Barba-
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rektor sjemeništa preč. Marijan Pejić, te pozvao 
kardinala Puljića da započne Misno slavlje. Litur-
gijsko pjevanje predvodili su sjemeništarci, pod 
ravnanjem prof. Vlatke Čabro, a prvo misno čita-
nje pročitala je s. Manda Pršlja, SMI. U prigodnoj 
propovijedi kardinal Puljić je govorio o evanđe-
lju, te je govoreći o društvu Prijatelja Maloga Isu-
sa istaknuo važnost prve riječi toga naziva. Što to 
znači biti prijatelj nekome? - zapitao je Kardinal, 
te je nakon kratke stanke, navodeći nekoliko pri-
mjera iz svojeg osobnog iskustva, rekao da prija-
telj uza svog prijatelja ostaje i kada je on uspje-
šan i kada nije.

 Molitve vjernika su čitali i darove prinosi-
li PMI iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. 
Umjetnički sliku sluge Božjega Josipa Stadlera 
darovali su sjemeništu u Travniku Prijatelji Ma-
loga Isusa, kao sjećanje i uspomenu na ovaj do-
gađaj. Nakon popričesne molitve i obnove obe-
ćanja PMI, Iva Augustinović iz Žepča otpjevala je 
prekrasnu pjesmu od don Ive Šutala Živio mali 
Isus, te je svojim prekrasnim glasom osvojila 
mnoge sudionike misnoga slavlja, kojih je bilo 
preko 450. Ceremonije je vodio vlč.  Marko Maj-
storović, ekonom sjemeništa.

Godišnji susreti PMI
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Godišnji susret Prijatelja Maloga Isusa svake 
godine okruni akcija Projekt našeg srca, kada 
PMI pomognu jednu siromašnu obitelj ili bole-
sno dijete. Svakako da ovaj čin milosrdne ljubavi 
daje pravu vrijednost divnom događaju. Na ovo-
godišnjem, XVI. susretu, Prijatelji Maloga Isusa željeli su pomoći samohranoj majci Slavici Bošnjak 
iz Donjeg Putićeva - Nova Bila, koja ima petero djece. Majci koja živi u teškoj materijalnoj oskudici 
PMI su kroz ovu plemenitu akciju prikupili 1.700 KM. koje je uručila s. Admirata Lučić, provincijska 
glavarica.

Nakon Svete mise uslijedili su odmor i osvježenje na prostoru igrališta, a za sestre kojih je bilo 35, 
svećenika 20 na čelu sa kardinalom Puljićem, voditelje grupa i još neke gost sjemenište je pripremilo 
svečani ručak. U 13,30 sati uslijedio je duhovno-rekreativni program u sjemenišnoj auli Josipa Stadle-
ra. Program su vodili don Jakov Kajinić i Boris Dragojević, član PMI iz Gromiljaka. U zanimljivom pro-
gramu nastupili su sjemeništarci i skupine Prijatelja Malog Isusa. Završnu riječ imali su kardinal Puljić 
i s. Admirata, provincijalna glavarica, koja je najavila sljedeći XVII. susret PMI u KŠC-u u Sarajevu.

U 15.30 sati u sjemenišnoj crkvi sv. Alojzija don Kajinić je predvodio zahvalnu adoraciju pred izlo-
ženim Presvetim za dar vjere. Molitvu su animirale sestre Služavke Malog Isusa, Prijatelji Malog Isusa 
i sjemeništarci na temelju izreka o vjeri sluge Božjega Josipa Stadlera.

Tako je ovaj susret završio u molitvi sa pjesmom Mi želimo uzdići Isusa. Mnogima će, kako svjedo-
če, ovaj susret ostati poseban i u lijepome sjećanju. 

 Branko Jurić, đakon
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Split, 25.05.2013.
XVI. GODIŠNJI SUSRET PRIJATELJA MALOGA ISUSA SPLITSKE PROVINCIJE

Marijin mjesec, Marijin dan, dan Utjelovljenja i Rođenja Malog Isusa, pa smo 25. svibnja 2013. 
izabrali znakovito. Inače šesnaesti put u nizu svake godine biramo posljednju subotu u mjesecu svib-
nju za naš susret. Izabrali su taj dan Prijatelji Malog Isusa okupivši se na godišnji susret u župi sv. 
Spasa na Mejašima u Splitu, po preporuci s. Sandre Midenjak, provincijalne glavarice.

Geslo susreta, s pažnjom birano u Godini vjere bila 
nam je Stadlerova misao: ‘’Vjera je dragocjeno blago.’’ 
Dva dana je kišilo, te su tekle rijeke vode. Zagovorom 
sluge Božjeg Josipa Stadlera osvanulo je vedro nebo. 
Zato su tekle, prema našem odredištu, rijeke autobusa 
i automobila s PMI-a i sestrama iz: Metkovića ; sv. Ilija i 
sv. Nikola, Vrgorca, Ciste Velike, Šestanovca, Katuna-Kre-
ševo, Trilja, Košuta, Dugopolja, Solina, Omiša, Krila-Je-
senica, Pučišća-otok Brač, Splita; sv. Križ, Gospa od Poji-
šana, Druge gimnazije-Split, sv. Spasa - Split (domaćini), 
Vranjica, Livna-BiH, te dragi Prijatelji iz Podgorice - Crna 
Gora.

Oko 10 sati  stigle su sve skupine i više pojedinaca iz 
drugih mjesta. Osjećalo se radosno i srdačno zajedniš-
tvo. Izgovorila je s. Dolores u dobrodošlici geslo Stad-
lera ‘’Imaj srce…’’ te naglasila da nam je to kao sveti 
znamen. Imati srce, te tako ispuniti vrijeme za Boga i 
bližnjega. Pronoseći tu luč više skupina PMI-a izložila je, 
rukama i srcem kreirane uratke na prodaju za liječenje 
malom Luki Matiću. U 10.30 započeli smo u crkvi duhov-
nu pripremu za Euharistijsko slavlje. Glavna animatorica 

bila je naša časna s. Dolores Brkić, pročelnica za PMI-a, koja je vodila sveukupnu organizaciju cijelog 
programa. 

Nakon uvodnih riječi i specifičnog pozdrava dobrodošlice i motivirajućih misli s. Dolores,  započeli 
smo svi zajedno molitvom  Isuse, Ti si naš prijatelj. Vjeroučenici O. Š. Mejaši, sa s. Rebekom Batarelo, 
izmolili su (ali i mi svi) molitvu Isuse maleni prijatelju moj na znakovnom jeziku.
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Provincijalka s. Sandra Midenjak potom je pozdravila sve nazočne. Posebni pozdrav izrazila je s. 
Ani Mariji Kesten, ravnateljici Društva PMI-a i s. Vesni Mateljan, zamjenici Vrhovne glavarice. Također 
je uputila riječ zahvale don Anđelku Dukiću i s. Loreti kao domaćinima ovog slavlja.

Prof. glazbe Ivan Bošnjak, PMI-a u Drugoj gimnaziji, otpjevao je Ave Maria od Schuberta uz orgu-
ljašku pratnju Mladena Boemi iz Mravinaca, mladog podupiratelja PMI-a, učenika 6.razreda osnovne 
škole. Novo ime dala mu je s. Dolores:  NAŠ MALI MOZART. Nastavili smo djetinjim srcem ali žarkom 
vjerom moleći krunicu Malog Isusa koju su predvodili PMI-a domaćini ove župe. Nastavili su duhov-
no-glazbeno ozračje mladi PMI-a župe Dugopolje, inače članovi KUD-a, uz mali orkestar izveli su nam 
skladbu A. Dvorzaka, Gospod Bog je Pastir moj. Solistica je bila Ivona Bosančić.

Najave kroz redoslijed ovog molitveno-glazbenog dijela i kroz Euharistijsko slavlje vodili su s. Do-
lores i Marko Maglić PMI-a iz Ciste Velike, student na KBF-u Split.

U 11 sati krenula je mala procesija uz milozvučno skladno pjevanje himne PMI-a na čelu s Malim 
Isusom kojeg je nosila Antonela Barun PMI-a počašćena za angažiranost u humanitarno-volonter-
skom radu kao dar za svoj 18. rođendan. Pratila su je djeca u bjelini s Mejaša i Triljske mažoretkinje, 
don Ante Mateljen  predslavitelj Euharistijskog slavlja sa pristiglim svećenicima i župnikom.

Liturgijsko pjevanje predvodili su zborovi, a većina članovi PMI-a iz Vrgorca, Dugopolja, Trilja i 
Mejaša. Izuzetno stručno dirigirala je s. Eudoksija  Franić, povezujući i sve sudionike. Na orguljama 
je bio naš Mali Mozart - Mladen. Posebno je bio zanosni pjev zbora prigodnih skladbi Darovi vjere i 
Majko vjere od autora dr. Ante Mateljana i mo. don Šime Marović. Don Ante u propovijedi na sebi 
svojstven način istaknuo je smisao i bit PRIJATELJA, odnosno Isusa Prijatelja, te naš odnos prema 
Njemu, te kako ga prepoznati u potrebnima. Znakovita i bremenita  bila je poruka iz propovijedi i 
sigurno se svima usjekla u srce. Misna čitanja čitali su PMI-a, a psalam pjevao duboko proživljeno 
prof. Ivan Bošnjak.

Molitvu vjernika predvodila je s. Rebeka Batarelo i s. Terezija Pervan, a sudjelovale su sve župe 
koje su bile sudionice ovog skupa. Poslije popričesne molitve prof. Ivan Bošnjak i Stjepan Mihanović 
otpjevali su geslo Sluge Božjeg Josipa Stadlera: Imaj srce, a uglazbila je s. Dolores Brkić. 



80

bilten
PRIJATELJ MALENIH

Godišnji susreti PMI

Nakon ove predivne stručne duhovno-glaz-
bene interpretacije slijedila je dodjela iskaznica 
vrhovne pročelnice Društva PMI-a s. Ane Marije 
Kesten, animatorima PMI-a za nove članove u 
njihovim zajednicama. Animatori su bili iz: Trilja, 
Košuta, Ciste Velike, Katuna-Kreševo i Šestanov-
ca, Vrgorca, Dugopolja, Mejaša Split, Metkovi-
ća; Sv. Nikola i Sv. Ilija i Pučišća. Potom je mlada 
pjesnikinja Branka Mlinar vrlo aktivna PMI-a iz 
Omiša u ime svih uručila župniku don Anđelku 
jedan ciborij kao uspomenu na ovaj naš susret. 
Slijedio je dirljivi trenutak, Neno Tomić PMI-a 
iz Krilo Jesenica uručio je novčani prilog-dar od 
srca malom Luki Matiću za pomoć kroz liječenje. 
Luka je djetinjim iskrenim srcem zahvalio svima, 
te plemenitim srcima izmamio suze. Stadler je re-
kao, a sestra Dolores je to stavila i na pozivnice 
programa: “Dijelimo sa svojom braćom u nevolji 
svoje siromaštvo da im bude naš darak blagoslov, 
a nama prava sjetva vječnih dobara“. 

Budući da je nadbiskup Marin Barišić istog dana imao podjelu sv. Krizme te nije mogao biti s 
nama, uputio je svoje Pastirsko pismo potpore, pohvale i poticaja, a pročitala ga je s. Dolores.

Nakon blagoslova i primljenih milosti raspjevani pjesmom Krist na žalu sudionicima je organizi-
rano osvježenje uz kolače, voće i sokove, a sve su pripremili župljani sv. Spasa i PMI-a. Svećenike i 
uzvanike ugostio je župnik don Anđelko.

Dok je Hrvatsko nadzemlje pripremalo daljni program, šalili smo se kako će Nadzemlje u kripti 
crkve (u “Podzemlju“) izvesti svoj specifični program.

Kad su svi pristigli sa okrepe i druženja program je započeo pjesmom benda domaćina. Zatim 
je Branka Mlinar interpretirala svoju poeziju malom Isusu. Sestra Dolores je najavila s. Anu-Mariju 
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Godišnji susreti PMI

Kesten ravnateljicu DPMI-a, koja nam je uputila pozdrav u ime vrhovne  glavarice Družbe sestara 
Služavki Maloga Isusa i pokroviteljice Društva PMI-a  s. M. Radoslave Radek  i u ime vrhovnoga vijeća 
Društva PMI-a. U svom sadržajnom govoru obogatila nas je na jedan topao i ponizan način, poticaji-
ma od srca srcima, prenijevši nama PMI-a  četiri važne poruke Pape Franje. 

 Slijedio je dugo iščekivani nastup Hrvatskog nadzemlja koji su nas Evanđeoski utemeljeno suvre-
menim jezikom i aktualizacijom kroz male vlastito snimljene filmove, pjesme, te kroz dramski izričaj 
osvijestili za kršćansko djelovanje i kao PMI-a. Voditelj i animator ovog dijela bio je prof. Marin Periš 
rođeni glumac i interpretator. Znalački je uključivao sve gledateljstvo.

Naš susret u Godini vjere ciljano smo planirali završiti na Manastirinama u Solinu, početcima 
pokrštenja Hrvata, ali dogovorno don Ante, s. Sandra i s. Dolores su odlučili zbog vlažnosti terena 
nakon obilnih kiša predviđeni program izvesti u skraćenom obliku ovdje u kripti. Zamišljali smo je kao 
katakombe povezujući s aktualnom situacijom u društvu. 

Mi, hrabro opredjeljujući se za Isusa Prijatelja, nastavljamo ustrajan hod autentično je naglasio 
don Ante u ovom dijelu ispovijesti vjere i vjernosti Isusu te svih na koncu blagoslovio. 

Sestra Dolores je zahvalila SVIMA, najprije Bogu po zagovoru sluge Božjeg Josipa Stadlera, dr. don 
Anti Mateljanu, svim sudionicima programa, župniku i župljanima, PMI-a zajedno sa sestrama i jasno 
Hrvatskom nadzemlju.

Obogaćeni i zadovoljni u srcu PMI-a razilazili su se svojim kućama, a nekoliko PMI-a sa Mejaša 
otišli su najprije pohoditi bolesnike u svojoj župi.

Antonela Barun, Vesna Mamić PMI-a
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Najave

OBAVIJESTI

ZAGREBAČKA PROVINCIJA

•	   8. listopada 2013. održat će se formativni susret animatorica DPMI-a zagrebačke  provincije 
na relaciji Zagreb - Krašić. Svaka animatorica detaljne upute primit će na početku nove pastoralne 
godine.

•	  Uz Misijsku nedjelju, od 18. - 21. 10. 2013. u samostanu Antunovac u Zagrebu, bit će 
postavljena misijska izložba pod geslom Imaj srce za ... U izlaganju svih vrsta rukotvorina mogu 
sudjelovati svi  koji žele. Rukotvorine treba dostaviti u samostan Antunovac  do 8. listopada o.g.

SPLITSKA PROVINCIJA

•	  15. i 16. lipnja  2013.  PMI-a splitske provincije sv. Josipa, hodočastit će stopama sluge 
Božjeg  Josipa  Stadlera u Sarajevo (Livno, Travnik, Gromiljak, SARAJEVO, ... Mostar, Međugorje – 
Vrgorac - Split).  

•	  U listopadu 2013. PMI-a organizirat će humanitarnu izložbu uz Misijsku nedjelju i 123. 
Rođendan Družbe sestara Služavki Maloga Isusa. 

SARAJEVSKA PROVINCIJA

•	 24. - 27. lipanja 2013. održat će se Dječji kamp u Kući Navještenja u Gromiljaku. Kamp 
organiziraju i vode sestre i animatori PMI. 

•	 26. listopada 2013. U Gromiljaku  održat će se treći duhovno-edukativni susret animatora 
PMI.

•	 26. studenoga 2013. u Sarajevu, bit će organiziran Humanitarni koncert i prodajna izložba 
za Djecu u Stadlerovom Dječjem Domu Egipat . Svojim umijećem i plodovima zemlje, sudjeluju svi 
PMI sa svojim animatoricama sestrama iz svih krajeva BiH, te iz Voćina i Slavonskog Broda - RH, 
kao i mnogi naši prijatelji i dobročinitelji. 

•	 Početkom prosinca 2013.  u Kući Navještenja u Gromiljaku, bit će otvorena Misijska izložba. 
Izložba će trajati pet dana.  U pripremi ove izložbe uključi se cijela župa Gromiljak i članovi Društva 
Prijatelja Maloga Isusa. Svojim rukotvorinama i radom u dogovoru sa sestrama misijskoj izložbi  
mogu doprinijeti svi koji žele biti Prijatelji Misija. 

Svakog 25. u mjesecu molimo za naše dobročinitelje.
Zahvaljujemo svima koji molitvom, žrtvom i darovima podržavaju djelovanje Društva PMI-a.

Cijena informativnog biltena  Prijatelj malenih - 20,00 kn
Godišnja članarina DPMI  - 50,00 kn 


