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Pohvala Bogu
Ti si svet Gospodin, Bog jedini, koji Ëudesa stvaraš.
Ti si jak, Ti si velik,
Ti si svevišnji.
Ti si svemoguÊi kralj.
Ti si, OËe Sveti, kralj neba i zemlje.
Ti si trojstven i jedini Gospodin Bog nad bogovima.
Ti si dobro, svako dobro, vrhovno dobro, Gospodin Bog živi i istiniti.
Ti si ljubav, sveta ljubav.
Ti si mudrost,
Ti si poniznost,
Ti si ufanje moje,
Ti si ljepota,
Ti si blagost,
Ti si sigurnost,
Ti si mi spokojstvo,
Ti si radost,
Ti si nada naša i veselje.
Ti si pravednost,
Ti si umjerenost,
Ti si sve naše bogatstvo do zasiÊenosti.
Ti si ljepota i blagost,
Ti si moje utoËište.
Ti si mi Ëuvar i branitelj,
Ti si zaklon moj.
Ti si rashlada.
Ti si naša nada,
Ti si vjera naša.
Ti si naša ljubav.
Ti si sva naša naslada,
Ti si naš vjeËni život:
Veliki i divni Gospodine, svemoguÊi Bože,
milosrdni Spasitelju.
Sv. Franjo

UVODNIK

U ŠKOLI VJERE
Godina vjere u koju ulazimo godina je milosti
u kojoj ćemo kao Kristovi učenici pokušati dati u
svom životu više prostora proslavi Boga i njegova
svetog imena, a uklanjati se od svega onoga što
bi nas zbog sebičnog nadimanja moglo udaljiti iz
Božje blizine. Jer „što imaš da nisi primio?“ (1 Kor
4,7)
Posebnost duhovnosti sv. Ignacija Lojolskog
izražena je u rečenici: „Tražiti i naći Boga u svim
stvarima.“ On kaže da je najlakše susresti Boga
u molitvi. Sveti je Ignacije zadivljen pred Božjom
ljepotom i njegovom veličinom, pa želi raditi „sve
na veću slavu Božju“. Od njega potječe i ova divna molitva: „Uzmi, Gospodine, i primi svu moju
slobodu, moju pamet, moj razum, i svu moju volju,
sve što imam i što posjedujem: ti si mi to dao, tebi,
Gospodine, sve vraćam; sve je tvoje, raspolaži sa
svime po svojoj volji. Daj mi samo svoju ljubav i
milost, i to mi je dosta.“
Godina vjere poziva na preispitivanje vlastitih stavova i odnosa prema Bogu. To je poziv na
obraćenje, jer je put spasenja otvoren svima, pa
i onima najzamazanijima i okorjelima u nevjeri i
grijesima. Papa u apostolskom pismu „Vrata vjere” kaže kako su ta vrata koja „vode u život zajedništva s Bogom u njegovoj Crkvi uvijek otvorena.
Preko njihova se praga može prijeći kada je Božja riječ naviještena a srce dopusti da ga oblikuje
milost koja preobražava. Proći kroz ta vrata znači
krenuti na put koji traje cio život.“
Zaista bismo trebali u Božjem svjetlu i od korijena vjere promatrati sve u svome životu, svoje međuljudske odnose, svoj način stanovanja i
odijevanja, svoja djela i svoje misli. Trebao bi to
biti onaj trenutak ozbiljnoga obrata u našem životu, obrata u smislu da dovodemo u pitanje način
kako smo do sada promatrali stvari i kako smo živjeli u svijetu, te kako smo i na čemu gradili svoju
budućnost.
Isus je prilikom poziva i poslanja svojih učenika tražio od njih radikalan zaokret i hrabro ispovijedanje vjere: „Tko ne uzme svoga križa i ne pođe
za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život
svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi
mene, naći će ga“ (Mt 10,38-39). Možda će netko
godina XIII. broj 13.

reći kako previše traži od nas, jer mi nismo ništa
drugo nego slabi i neznatni zemljani ljudi. Drugi
će se opet oduševljeno upustiti u to i dati svjedočanstvo do predanja vlastitoga života. Ovi su
nam uzori koji se pojavljuju pred nama da olako
ne zakopavamo onaj, možda, jedini talent kojeg
smo primili, nego da ga iskoristimo i donesemo
izvrstan prihod koji valja pokazati prilikom prijelaza praga na vratima kuće Očeve. Jednom ćemo
se naći pred tim vratima, a onda se prepustimo
Božjem milosrđu i njegovoj ljubavi.
Vjerovati znači tražiti zajedništvo s Kristom i
stalno rasti u tom zajedništvu, tako da „živim, ali
ne više ja, nego živi u meni Krist“, kako to opisuje apostol Pavao u Poslanici Galaćanima (2,20). A
s primanjem dara vjere učenici su od Gospodina
primili i zadaću da čine djela njegova. Čitavo Isusovo djelo je dar zdravlja, snage, čistoće, slobode,
bogatstva i ljubavi. On je pristupao bolesnicima
da bolest otjera, slabima da ih oslobodi i da im
dadne snagu, prljavima i onima koji se valjaju u
blatu da ih opere, sužnjima da ih oslobodi okova i
izvede na slobodu.
Sluga Božji Josip Stadler zapisuje: „Naš je
Gospodin Isus Krist, Sin Boga živoga, polazeći s
ovoga svijeta na nebo, zapovjedio svojim apostolima da idu po svem svijetu i naučavaju sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Gospodin ih je, dakle, poslao da idu naučavati i
krstiti u to presveto ime; Duh ih je Sveti poslao da
idu rasvjetljavati svijet svjetlom vjere i zagrijavati
ledena srca ognjem milosti njegove. Pa kao što je
onda Duh Sveti učinio da su apostoli po svoj zemlji počeli na svim jezicima propovijedati otajstvo
Presvetog Trojstva, tako taj isti Duh i sada djeluje
u Crkvi i vodi je da uvijek i posvuda na svim jezicima naviješta to presveto otajstvo.“ (Iz Poslanice
puku 1898.)
Nositelji evanđelja ničim se ne mogu ispričati od vršenja ove zadaće da budu svjedoci Božje
ljubavi u svijetu kako bi svijet uzvjerovao u Boga
i Isusa Krista kojeg je Otac poslao na svijet, ne da
sudi svijetu nego da se svijet spasi po njemu (usp.
Iv 3,17).

Pavo Jurišić
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STADLEROVI DANI U SARAJEVSKOJ PRVOSTOLNICI
2011./2012. GODINE
Stadlerov nas grob svakoga osmog u
mjesecu podsjeća na duhovni magnet koji
privlači k Bogu. Očito je to karakteristika Božjih
ugodnika; oni govore i bez riječi; propovijedaju
i nakon smrti. Tako, na poseban način svakoga
osmog u mjesecu, Stadlerov život govori po
ustima službenika Crkve.
U Marijinom mjesecu svibnju, 8. svibnja
2011. godine, na Stadlerov je grob hodočastilo
pedesetak Prijatelja Maloga Isusa iz Gromiljaka,
predvođenih sestrama Služavkama Maloga Isusa
iz Kuće Navještenja na Gromiljaku. Misno slavlje
predslavio je vlč. dr. Pavo Jurišić, postulator
Stadlerove kauze. Tema propovijedi bila je:
„Odabran među braćom“. Budući da se tjedan
dana nakon toga obilježavala Nedjelja Dobroga
Pastira, postulator je u propovijedi progovorio
o Stadlerovom pozivu, te o svećeničkom i
redovničkom pozivu općenito. Govoreći o pozivu,
postulator je istaknuo da je Božji poziv upućen
pojedincu sasvim jednostavan. Iznoseći primjer
Isusovih učenika, ukazao je na jednostavnost
Božjeg pristupa i spremnost pozvanih da
ostave sve i pođu za Isusom. Govorio je zatim o
Stadlerovom svećeničkom pozivu, te o njegovu
pozivu za prvoga vrhbosanskog nadbiskupa.
Ukazao je na Božju intervenciju da od mnogih
predloženih izvrsnih kandidata za prvoga
vrhbosanskog nadbiskupa odluka padne na Josipa
Stadlera. „Njegova osobnost, izvrsna duhovnost i
intelektualna formacija, te prokušanost njegove
vjere i cjelovitost teološkoga nauka, garant su
koji je prevagnuo da ga je papa Leon XIII. izdvojio
i postavio ispred braće da bude nadbiskup i
metropolit vrhbosanski“, kazao je vlč. Pavo.
Stadlerov grob u mjesecu lipnju, 8. lipnja
2011. godine, okitilo je pedesetak Prijatelja
Maloga Isusa iz Viteza predvođenih sestrama
Služavkama Maloga Isusa koje djeluju u Vitezu.
Na grob su, kao i svakoga osmog u mjesecu,
došli i vjernici sarajevskih župa zajedno s časnim
sestrama koje djeluju u Sarajevu. Zbog radova na
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unutrašnjosti katedrale, misno slavlje bilo je u crkvi
sv. Ćirila i Metoda, a predslavio ga je katedralni
župnik preč. Pavo Šekerija uz koncelebraciju
don Stipe Gale, vicerektora Vrhbosanskoga
bogoslovnog sjemeništa, i vlč. Ive Jezidžića,
katedralnoga kapelana. Misno slavlje su, svojim
sviranjem i pjevanjem, uveličale Stadlerove
duhovne kćeri – sestre Služavke Maloga Isusa
i njihove kandidatice. Tema propovijedi, koju
za svaki Stadlerov dan priređuje postulator
kauze za proglašenje blaženim Sluge Božjega
nadbiskupa Stadlera vlč. dr. Pavo Jurišić, bila je:
„Sada vas povjeravam Bogu“. Katedralni je župnik
u propovijedi progovorio o vjeri, nadi i ljubavi
koje su bile duboko utkane u Stadlerov život i
koje su ga otpratile s ovoga svijeta. Vjernicima je
prenesen dio Stadlerove poslanice koju je napisao
svećenicima tri tjedna prije svoje smrti. Snažno
su odjekivale Stadlerove riječi: „Uložimo svaki na
svom mjestu i u svom djelokrugu sve svoje sile za
vjeru i za narod, pa će sići blagoslov Božji na sve
nas i na našu lijepu i slobodnu domovinu.“
Na Stadlerov dan mjeseca srpnja, 8.
srpnja 2011. godine, hodočastilo je tridesetak
Prijatelja Maloga Isusa iz Žabljaka i Doboja
predvođenih sestrama Služavkama Maloga Isusa
koje djeluju u Doboju. Zbog radova u katedrali,
misno slavlje u 11 sati bilo je u crkvi sv. Ćirila i
Metoda, a predvodio ga je preč. Ante Meštrović
uz koncelebraciju vlč. Damira Ivanovića, ekonoma
Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa. U svojoj
propovijedi preč. Meštrović je progovorio o
osnutku Vrhbosanske nadbiskupije, o Crkvenim
i društvenim prilikama toga vremena, te o
dolasku prvoga vrhbosanskog nadbiskupa Sluge
Božjega nadbiskupa Stadlera. U slici Josipa koji
dolazi u Egipat, preč. je Meštrović vidio dolazak
Sluge Božjega nadbiskupa Stadlera u Bosnu.
Tijekom propovijedi istaknuo je Stadlerovu
ljubav i zauzetost za svoju novu domovinu –
Bosnu. Ukazao je i na Stadlerovu duhovnu snagu,
njegovu vjeru i prihvaćanje novih prilika koje
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je zatekao u Bosni. Potaknuo je hodočasnike
da se poput Stadlera pouzdaju u Boga, da mu
vjeruju i da prihvate sve iz Njegove ruke, pa će
i nama Bog pomoći kao što je to činio u životu
nadbiskupa Stadlera. Pri kraju svoje propovijedi
potaknuo je hodočasnike na molitvu da Slugu
Božjega nadbiskupa Stadlera što prije ugledamo
uzdignuta na čast oltara.
Istoga dana, 8. srpnja 2011. godine,
večernje misno slavlje Stadlerovog dana
predslavio je katedralni kapelan vlč. Ivo Jezidžić
uz koncelebraciju mons. Petra Jukića, pročelnika
Katehetskog ureda Vrhbosanske nadbiskupije.
Misno slavlje su svojim sviranjem uveličale
Stadlerove duhovne kćeri zajedno sa svojim
kandidaticama. Na misi su bili nazočni Prijatelji
Maloga Isusa i vjernici grada Sarajeva. Zbog
radova u katedrali, misno je slavlje bilo u crkvi sv.
Ćirila i Metoda. Tema propovijedi bila je: „Ne boj
se, jer ja sam s tobom“. U svojoj propovijedi vlč.
Jezidžić je progovorio o pobožnosti Presvetom
Srcu Isusovu koju je promicao nadbiskup Stadler.
Naglasio je važnost Stadlerove posvete cijele
Vrhbosanske nadbiskupije Srcu Isusovu, uvođenja
bratovštine Srca Isusova koju je u Vrhbosansku
nadbiskupiju uveo nadbiskup Stadler. Na kraju
svoje propovijedi progovorio je o osnutku Družbe
sestara Služavki Maloga Isusa – Stadlerovih
duhovnih kćeri.
U kolovozu, 8. kolovoza 2011. godine,
misno slavlje Stadlerovog dana predslavio
je katedralni župnik preč. Pavo Šekerija uz
koncelebraciju preč. Marka Zubka, rektora
Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i don
Ivana Štironje, nacionalnog ravnatelja PMD
BiH. Zbog radova u Katedrali, misno je slavlje
bilo u crkvi sv. Ćirila i Metoda, a bili su nazočni
vjernici i redovnice Sarajeva. Tema propovijedi
bila je: „Bog nas svojim blagoslovom štiti“. U
svojoj propovijedi preč. Pavo je progovorio o
Stadlerovoj želji da postane redovnik. Naglasio
je da Stadler pravno nikad nije postao redovnik,
„što ne znači da nije bio ni stvarno“, te je
između ostaloga citirao o. Jozu Milanovića koji
napisa da je Stadler „u svoju proročku učiteljsku
službu skladno upleo redovnički troplet čistoće,
siromaštva i poslušnosti. Ta nadbiskupova
trostruka redovnička nit nije bila jednobojna,
godina XIII. broj 13.

nego obojena i monaški i franjevački i isusovački“.
Slaveći blagdan Male Gospe 8. rujna
2011. godine u sarajevskoj se prvostolnici
obilježio i Stadlerov dan. Misno slavlje predslavio
je katedralni kapelan vlč. Ivo Jezidžić, a na misi
su bili nazočni vjernici i redovnice Sarajeva.
Tema propovijedi bila je: „Marija je majka naša“.
Vlč. Jezidžić je najprije progovorio o počecima
blagdana Male Gospe, a potom se prisjetio kako
Stadler piše sestrama svoje Družbe: „Da Bl. Dj.
Marija nije vjerovala, ne bismo se mi mogli spasiti,
niti bi Sin Božji od nje čovjekom postao. Odatle

slijedi da nas je sve ona tako jako zadužila, da joj
se ne možemo dostojno odužiti, sve kada bismo
joj dan i noć služili i hvalili ju i slavili.“ Potaknuo
je vjernike da poput Stadlera budu vjerni Marijini
štovatelji i promicatelji.
Na Stadlerov dan mjeseca listopada, 8.
listopada 2011. godine, misno slavlje i molitva za
proglašenje blaženim Sluge Božjega nadbiskupa
Stadlera bili su u crkvi sv. Ćirila i Metoda zbog radova
u katedrali. Misno slavlje je predvodio katedralni
župnik preč. Pavo Šekerija uz koncelebraciju
don Stipe Gale, vicerektora Vrhbosanskog
bogoslovnog sjemeništa, i vlč. Žarka Ošapa,
duhovnika VBS-a. Svojim sviranjem i pjevanjem
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misno su slavlje uveličali bogoslovi VBS-a. Tema
propovijedi bila je: „Gospodin je pravda naša“. U
svojoj propovijedi župnik je najprije progovorio o
ljudskoj ne/pravdi i lažima koje se prerušavaju u
istinu, te o Drinskim mučenicama čije proglašenje
blaženima jeste utjeha i ohrabrenje svima koje
udara ljudska ne/pravda. Potom je istaknuo lik
Sluge Božjega nadbiskupa Stadlera koji je i sam
„često bio izložen nepravednim optužbama
grješnih struktura koje nisu gledale što je Božje
nego u svemu vlastiti interes.“ Preč. Pavo je
istaknuo da je uz Božju pomoć Stadler „uspio
sačuvati vlastito dostojanstvo i ne ogriješiti se o
ljubav prema bližnjemu“ iako je koji put morao
dokazivati svoju nevinost kako pred državnim
tako i pred crkvenim poglavarima. Potaknuo je
stoga vjernike da se poput Stadlera pouzdaju u
Boga i da se ne boje ljudskih sudova.
U studenome, 8. studenoga 2011. godine,
misno slavlje Stadlerovog dana predvodio je vlč.
dr. Pavo Jurišić, postulator kauze za proglašenje
blaženim Sluge Božjega nadbiskupa Stadlera.
Tema propovijedi bila je: „Bog je stvorio čovjeka
da živi“. U svojoj propovijedi postulator je najprije
progovorio o tome kako se danas gleda na smrt, a
potom je istaknuo Stadlerov pogled na smrt i na
besmrtnost duše.
Na svetkovinu Bezgrešnog začeća Blažene
Djevice Marije, 8. prosinca 2011. godine, u
sarajevskoj je prvostolnici svečano proslavljen
dan smrti Sluge Božjega nadbiskupa Stadlera.
Svečano euharistijsko slavlje predslavio je
nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko
Puljić uz koncelebraciju petnaestak svećenika.
Na misi je sudjelovao velik broj sestara Služavki
Maloga Isusa Sarajevske provincije koje su došle
iz skoro svih zajednica. Sarajevska je prvostolnica
bila prepuna vjernika ne samo iz sarajevskih
župa, već i hodočasnika iz Skopaljske Gračanice
i Prozora, a sudjelovala je i klapa „Kurenat“
s otoka Mljeta. U svojoj propovijedi kardinal
je progovorio o svetkovini Bezgrešnog začeća
Blažene Djevice Marije, te je između ostaloga
rekao: „Veličina je Božjeg zahvata što ju je očuvao
bez grijeha, a veličina Marijina što je surađivala s
Bogom da ostane bez grijeha.“ Naglašavajući tu
potrebu suradnje s Bogom, kardinal je ukazao na
Slugu Božjega nadbiskupa Stadlera, na njegovu
suradnju s Bogom i na njegove poslanice o
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Mariji. Podsjetio je na Stadlerovo usmjeravanje
vjernika na Mariju, budući da nam je Isus došao
po Mariji. Kazao je da isto tako Isus dolazi i u život
vjernika po Mariji. Potom je kardinal progovorio
o Stadlerovoj poslanici o Bezgrešnom začeću u
kojoj svećenike i vjernike hrabri u ljubavi prema
Mariji i u otkrivanju ljepote Marijinog bezgrešnog
srca. Kardinal je potom izrazio želju „da i mi
prepoznamo veličinu i ljepotu Marijinu, poput
Sluge Božjega Stadlera koji je htio svoje svećenike
i vjernike hrabriti da im Marija bude i posrednica
i uzor.“ Tijekom mise pjevao je zbor bogoslova
„Stjepan Hadrović“. Kao što je to svakoga osmog u
mjesecu običaj, na kraju misnoga slavlja kardinal
je uz pratnju svećenika, časnih sestara i vjernika
pošao na grob Sluge Božjega nadbiskupa Stadlera.
Tu su svi zajedno izmolili molitvu za proglašenje
blaženim nadbiskupa Stadlera, a onda je sa
Stadlerovog groba kardinal Vinko Puljić podijelio
blagoslov nazočnim vjernicima.
U godini 2012. Stadlerove dane 8.
siječnja 2012. započeo je mons. dr. Pavo Jurišić,
postulator kauze za proglašenje blaženim Sluge
Božjega nadbiskupa Stadlera, koji je u sarajevskoj
prvostolnici predvodio misno slavlje uz
koncelebraciju preč. Pave Šekerije, katedralnoga
župnika i vlč. Ive Jezidžića, katedralnoga kapelana.
Uz Prijatelje Maloga Isusa i vjernike sarajevskih
župa na misi su bile nazočne redovnice koje žive
u Sarajevu, a napose sestre Služavke Maloga
Isusa. U svojoj propovijedi mons. Pavo je najprije
progovorio o svetkovini Krštenja Gospodinova
koje se tog dana slavilo, a potom je Stadlerovim
riječima progovorio o sakramentu krštenja.
Na Stadlerov dan mjeseca veljače, 8.
veljače 2012. godine, misno slavlje je predslavio
mons. dr. Pavo Jurišić, postulator kauze za
proglašenje blaženim Sluge Božjega nadbiskupa
Stadlera uz koncelebraciju preč. Ilije Orkića,
kancelara Vrhbosanske nadbiskupije, vlč. Žarka
Ošapa, duhovnika VBS-a, preč. Pave Šekerije,
katedralnoga župnika i vlč. Ive Jezidžića,
katedralnoga kapelana. Misno slavlje su svojim
sviranjem i pjevanjem uveličali bogoslovi
Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa. Na misi
je bilo nazočno mnoštvo vjernika sarajevskih
župa, bogoslovi, časne sestre i Prijatelji Maloga
Isusa. Tema propovijedi bila je: „Crkva je
potrebna stalnog čišćenja“. Postulator je najprije
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progovorio o unutarnjoj nečistoći, o Crkvi koja je
sveta i grešna, te o potrebi obraćenja i čišćenja
pamćenja na koje nas je pozvao blaženi papa
Ivan Pavao II. Potom je citirao Slugu Božjega
nadbiskupa Stadlera koji je 1900. pisao: „Kada Bog
zapovijeda da pokoru činimo, što drugo iziskuje
od nas, nego da mu natrag vratimo ono što mu
nepravedno uzesmo? Mi mu uzesmo čast, kada
se stidismo njegova zakona; on sad hoće da mu ju
opet vratimo vršeći njegov zakon pred svijetom.
Mi drugima davasmo sablazan i tako mu otesmo
mnoge koji mu služahu i njemu se klanjahu;
on hoće da ih opet privedemo k njemu svojim
dobrim primjerima. Mi ga ne slušasmo, kada nam
govoraše srcu po svojoj milosti, niti pazismo na
njegovu Crkvu, kada nam je tumačila njegove i
svoje zapovijedi; sada od nas hoće da i njemu i
njegovoj Crkvi budemo podložni i poslušni“.
U prijepodnevnim satima 8. ožujka 2012.
godine na Stadlerov su grob hodočastili Prijatelji
Maloga Isusa iz Neuma i Mostara predvođeni
sestrama Služavkama Maloga Isusa. Na misnom
slavlju u 11 sati s njima je sudjelovala provincijska
glavarica s. Admirata Lučić. Misno slavlje
predvodio je mons. dr. Pavo Jurišić, postulator
kauze za proglašenje blaženim Sluge Božjega
nadbiskupa Stadlera. Večernje misno slavlje
predvodio je preč. Pavo Šekerija, katedralni
župnik uz koncelebraciju preč. Marka Zubka,
rektora Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa;
vlč. Žarka Ošapa, duhovnika VBS-a; preč. Ilije
Orkića, kancelara Vrhbosanske nadbiskupije; vlč.
Željka Marića, tajnika KBF-a; don Ivana Štironje,
nacionalnog ravnatelja PMD BiH i vlč. Ive
Jezidžića, katedralnoga kapelana. Misno slavlje su
svojim sviranjem i pjevanjem uveličali bogoslovi
VBS-a. Tema propovijedi bila je: „Vjera bez ljubavi
ne donosi ploda“. Obojica predvoditelja misnoga
slavlja najprije su se osvrnuli na evanđelje
dotičnoga dana koje je govorilo o bogatašu i
siromašnom Lazaru, a potom su se osvrnuli na
Stadlerovu djelotvornu ljubav prema siromasima.
Stadlerov dan u travnju, 8. travnja
2012. godine, bio je točno na Uskrs. Misno
slavlje u 10.30 sati predslavio je nadbiskup
metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uz
koncelebraciju mons. dr. Tome Vukšića, vojnog
ordinarija u BiH, fra Lovre Gavrana, provincijala
Bosne Srebrene i desetorice svećenika. Budući
godina XIII. broj 13.

da je bio Uskrs, kardinal se u svojoj propovijedi
osvrnuo na taj važni događaj, a na kraju mise
svi zajedno su izmolili molitvu za proglašenje
blaženim Sluge Božjega nadbiskupa Stadlera.
Na Stadlerov dan Marijinog mjeseca
svibnja, 8. svibnja 2012. godine, misno slavlje
predslavio je mons. dr. Pavo Jurišić, postulator
kauze za proglašenje blaženim Sluge Božjega
nadbiskupa Stadlera, uz koncelebraciju preč.
Ilije Orkića, kancelara Vrhbosanske nadbiskupije;
vlč. Šime Maršića, ravnatelja Nadbiskupijskog
centra za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“; preč.
Pave Šekerije, katedralnoga župnika; preč. Marka
Zubka, rektora Vrhbosanskog bogoslovnog
sjemeništa; vlč. Žarka Ošapa, duhovnika VBS-a
i vlč. Bože Odobašića, profesora na KBF-u u
Sarajevu. Svojim sviranjem i pjevanjem misno
slavlje su uveličali bogoslovi Vrhbosanskog
bogoslovnog sjemeništa. Uz bogoslove, na misi
su bile nazočne časne sestre, posebno Služavke
Maloga Isusa, Prijatelji Maloga Isusa iz Sarajeva,
te vjernici sarajevskih župa. Tema propovijedi
bila je: „Duh Branitelj poučavat će vas o svemu“.
Postulator je najprije progovorio o tajni patnje i o
djelovanju Duha Svetoga, a potom je iznio nešto
od onoga što o djelovanju Duha Svetoga piše Sluga
Božji nadbiskup Stadler. Citirao je Stadlerovu
poslanicu svećenicima od 1. veljače 1894. u kojoj
Stadler, između ostaloga, piše: „Najprije u čemu
se svijet valja osvjedočiti, jest da je grijeh ne
vjerovati u Isusa; da svijet griješi upravo zato što
ne vjeruje u Isusa; da je, dakle, svijet u grijehu
tako dugo dok u Isusa ne vjeruje. […] Drugo, što
svjedoči Duh Sveti, jest, da ima pravda i da je ta
pravda u Kristu, pače da je sam Krist ta pravda.
[…] Treće, o čemu Duh Sveti svjedoči u svijetu, jest
sud. Već zbog rečene nepravde svijet je suđen, jer
je sud o knezu ovoga svijeta već u istinu izrečen,
onda naime, kada je Isus umro na križu; tada je
slomljena moć sotonska glede svih, koji hoće da
vjeruju u Krista, a postoji samo za one koji joj se
drage volje podvrgavaju.“
Neka nas, po životu Sluge Božjega
nadbiskupa Stadlera, Gospodin i nadalje
nadahnjuje i vodi i neka nas utvrdi u krjepostima
koje je živio njegov ugodnik nadbiskup Stadler.
						
s. Ljilja Marinčić
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ROĐENDAN SLUGE BOŽJEGA JOSIPA STADLERA

Svake godine sestre Služavke Maloga
Isusa s ljubavlju i zahvalnošću obilježavaju dan
rođenja svog oca Utemeljitelja, Sluge Božjega
nadbiskupa Josipa Stadlera, prvog vrhbosanskog
nadbiskupa. To su učinile i ove godine 24. siječnja 2012. kada su mu, zajedno s njegovim rodnim
gradom Slavonskim Brodom i gradom Sarajevom
gdje je 1918. godine preminuo, proslavili 169. rođendan. Tog dana njegove sestre Služavke Maloga Isusa u cijeloj Družbi žele na osobit način učiniti vidljivim sve ono što je on za zemaljskoga života
doticao svojom molitvom, žrtvom i neumornim
radom. U daru primljene duhovne baštine sestre
se nadahnjuju i svojim služenjem čine je dostupnom ljudima svoga vremena.
Pod geslom Propovijedao je Riječ posvuda proslavljen je u Slavonskom Brodu njegov rođendan vrlo svečano. Na trgu koji nosi naziv Trg
nadbiskupa Stadlera, u blizini gdje je nekada bila
njegova rodna kuća, program proslave započeo
je molitvom koju je predmolio preč. Ivan Lenić,
župnik župe Gospe od Brze Pomoći i slavonskobrodski dekan. Večernje euharistijsko slavlje u
župnoj crkvi Gospe od Brze Pomoći, u kojoj je kršten Sluga Božji nadbiskup Stadler, predvodio je
dr. Antun Čečatka, izaslanik đakovačko-osječkog
nadbiskupa dr. Marina Srakića, a propovijedao je
dr. Pavo Jurišić, dekan sarajevskog KBF-a i voditelj postupka za Stadlerovo proglašenje blaženim
8

i svetim. Ocrtavajući Stadlerov lik i djelo dr. Jurišić
u homiliji je istaknuo kako je nadbiskup Stadler
kao mladi svećenik u Zagrebu radio na tome da
u hrvatskom narodu poraste vjera u Isusa Krista,
što je i kao vrhbosanski nadbiskup nastojao provoditi i u Bosni. Cjelokupno njegovo djelovanje
bilo je usmjereno u tom pravcu da Riječ Božja
dođe do srca svakog vjernika. Uvelike je poticao
svećenike da kroz propovjedi poučavaju katolički puk u vjeri, te je u tu svrhu pripremao katekizamsku literaturu. U tome može biti primjer svima, posebno svećenicima, kako biti Kristov, rekao je na kraju dr. Jurišić. Misno slavlje uveličao
je župni zbor pod ravnanjem s. Monike Zvonarec,
uršulinke. Na kraju svete mise prvi puta je izvedena pjesma Slugo Božji, Josipe koju je napisala
župljanka Nedjeljka Novinc-Andrić.
U KKD Ivana Brlić-Mažuranić prikazan je
dokumentarni film Život i djelo Sluge Božjega Josipa Stadlera, autora Stjepana Šarića, producenta preč. Pave Madžarevića i snimatelja Tomislava Babića iz Slavonskog Broda. S dvije pjesme o
Stadleru nastupio je bend Šokci za pet. Puni odu-
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ševljenja izrekli su svoju zahvalnost i pohvale o
filmu s. Irena Olujević, dr. Pavo Jurišić, preč. Ivan
Lenić i sam autor S. Šarić. Na cijelom programu
svečanog obilježavanja rođendana sudjelovao je
veći broj sestara Služavka Malog Isusa iz Sarajevske, Zagrebačke i Splitske provincije s provincijskim glavaricama: s. Admiratom Lučić iz Sarajeva,
s. Sandrom Midenjak iz Splita i s. Katarinom Penić-Sirak iz Zagreba. Vrhovnu poglavaricu Družbe
s. Maria-Anu Kustura zastupala je njezina zamjenica s. Irena Olujević.
Na uočnicu 23. siječnja 2012. i u Sarajevu
je, također, svečano obilježen njegov rođendan.
Večernju svetu misu u sarajevskoj katedrali predvodio je katedralni župnik vlč. Pavo Šekerija. U
svojoj propovijedi istakao je divne kreposti koje
su krasile nadbiskupa Stadlera, te je pozvao sve
vjernike, posebno sestre Služavke Malog Isusa i
Prijatelje Malog Isusa da ga vjerno nasljeduju. Na
svršetku euharistijskoga slavlja svi su zajednički
molili na njegovu grobu da što prije bude proglašen blaženim i svetim.
Zatim je uslijedio prigodni program u
Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u Sara-

godina XIII. broj 13.

jevu koji su izveli Prijatelji Maloga Isusa iz Gromiljaka pod vodstvom s. Marinele Zeko.
Na početku programa sve je prisutne pozdravio rektor Bogoslovije preč. Marko Zubak. Uz
pjesme, recitacije i predstavljanje života i djela
Sluge Božjega Josipa Stadlera, izveden je glazbeno-scenski prikaz: Evo mene, pošalji mene, autorice s. Vesne Mateljan, Služavke Malog Isusa. Nakon nastupa Prijatelja Maloga Isusa, kandidatice i
sestre Služavke Maloga Isusa otpjevale su pjesmu
Dobri pastir, za koju je tekst napisala s. Virgina
Ninić, a komponirao ju je profesor dr. fra Slavko
Topić. Riječi zahvale i oduševljenja za izvedeni
program uputila je s. Ana Marija Kesten, zamjenica provincijske glavarice.
Program je izvrsno vodio bogoslov Branko
Jurić i zaključio ga riječima Sluge Božjega Josipa
Stadlera: Gospodin Isus hoće da u svim stvarima
ne gledamo ništa drugo nego samo na Njega i na
Njegovu slavu. To su Prijatelji Malog Isusa i htjeli
u ovoj večeri: izreći hvalu Bogu što nam je dao
Slugu Božjega, a nadamo se uskoro i blaženika
nadbiskupa Josipa Stadlera.
				

s. Genoveva Rajić
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PREDSTAVLJANJE NOVOG DOKUMENTARNOG FILMA
O SLUZI BOŽJEMU JOSIPU STADLERU
SLAVONSKI BROD, 24.
siječnja 2012.: U velikoj kazališnoj
dvorani KKD Ivana BrlićMažuranić u Slavonskom Brodu,
na rođendan Sluge Božjega
Josipa Stadlera 24. siječnja
2012. u 19,30 sati, održana je
predpremijera dokumentarnoga
filma Sluga Božji dr. Josip Stadler
- Život i djelo prvog nadbiskupa
vrhbosanskog.
Brođanin Stjepan Šarić
autor je tog 50-minutnog
filma, zahvaljujući poticaju i
svesrdnoj pomoći župnika Pave
Madžarevića. Nakon prikazanog
filma, s dvije pjesme o Sluzi
Božjem Josipu Stadleru s. Virgine
Ninić: Josipe o Josipe, slavonski
naš cvijete, želimo te slijediti
dobro brodsko dijete, te Svijetli
nam zvijezdo mala, nastupio je
bend Šokci za pet - sestra i četiri
brata obitelji Peić. Najmlađi brat
Tomislav Peić imao je čast u
filmu odglumiti Stadlera kao dječaka, dok ga je
u odrasloj dobi predstavljao glumac Goran Grgić.
Svoje prve dojmove i zahvale za film,
koji je zorno prikazao život, djelo, plodove rada
i ljubavi nadbiskupa Stadlera, koji su i danas
vidljivi kroz djelovanje Družbe sestara Služavki
Malog Isusa koju je utemeljio taj velikan Crkve u
Hrvata, izrekli su s. Irena Olujević, mons. dr. Pavo
Jurišić i dekan Lenić, a svoju radost i zadovoljstvo
ostvarenim na kraju je izrekao i sam autor S. Šarić.
Postulator dr. Jurišić je prisutnima rekao
da se postupak kanonizacije sada nalazi u svojoj
rimskoj fazi. Piše se kritička pozicija kojom se
treba dokazati svetački život, krjeposti koje su
krasile Slugu Božjega Stadlera, otkloniti moguće
poteškoće, te na posebnom procesu o čudesima
dokazati jedno čudo. Za sve je to potrebna i važna
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molitva, a s obzirom na ljubav
koju Brođani gaje prema svome
sugrađaninu, vjerujemo da će u
Slavonskom Brodu biti puno onih
koji će srce uzdizati k nebu moleći
da Sluga Božji Josip Stadler bude
proglašen blaženim i svetim.
ZAGREB, 18. travnja 2012.
- premijera: Isti je film prikazan u
svečanoj dvorani Antuna Bauera
na Filozofskom fakultetu Družbe
Isusove na Jordanovcu 18. travnja.
Donedavna vrhovna glavarica
Družbe sestara Služavki Malog
Isusa s. Maria-Ana Kustura,
pozdravljajući okupljene, istaknula
je kako ovaj dokumentarni film ne
bi bio moguć bez plemenitih ljudi
koji su u Sluzi Božjem Stadleru
prepoznali velikana uma i srca,
uloživši u taj projekt vrijeme,
sredstva, sposobnosti i ljubav,
a to su: producent preč. Pavo
Madžarević iz Saveza bez imena,
autor Stjepan Šarić i snimatelj Tomislav Babić.
U ime domaćina okupljenima se obratio
dekan FFDI dr. Ivan Šestak te podsjetio da je
životni put Josipa Stadlera od djetinjstva pa do
kraja života na neki način povezan s isusovcima.
“Sveci i kandidati za oltar nadahnjuju i pozivaju
na angažman! U čemu nas to i ove večeri Stadler
može iznenaditi!? On je zacijelo bio čovjek
snažna značaja. A značaj, pak, nije plod boravka
u plišu i nasladi, nego se izgrađuje zahtjevnim
samoodgojem! ...Ono odlučujuće u Stadlera
bila je njegova snažna usidrenost u Bogu, za čiju
slavu čovjek mora investirati sve svoje snage! …
Uvjeren sam da Stadler i danas poručuje Crkvi u
Bosni i Hrvatskoj da se još više otvori, da otvara
katoličke odgojne ustanove i škole te da odgaja
mlade ljude kao cjelovite osobnosti, koji jedini
STADLER
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mogu biti zalog bolje budućnosti!” naglasio je dr.
Šestak.
Producent preč. Pavo Madžarević rekao je
da i mi danas u životu i djelu prvog vrhbosanskog
nadbiskupa možemo pronaći nadahnuće i
poticaj za naše djelovanje, osobito osjetljivost za
socijalnu dimenziju života današnjeg čovjeka koji
pati.
Nakon 50-minutnog filma, okupljenima
se obratio autor Šarić istaknuvši kako je osnovna
nakana filma bila širem puku približiti Stadlerov
život i djelo.
Postulator kauze mons. dr. Pavo Jurišić
naglasio je da je u ovaj film utkano puno ljubavi
nesebičnih ljudi koji su u Stadlerovu Brodu
ostvarili ovu zamisao. Svima je, kao ono što je
sada najvažnije, preporučio molitvu za proces,
jer Sluga Božji Stadler ujedinjuje Crkvu u Hrvata!
Primjer nam je pouzdanje u Božju providnost
– što je posebno važno i za nas danas.
Potrebno je upoznavati ga i nasljedovati,
jer on može biti uzor svakom svećeniku,
sjemeništarcu, bogoslovu. Pozvao je sve,
napose sestre Služavke Maloga Isusa, da ne
zaborave Stadlerov grob, uz preporuku da
netko stalno bude tamo.
Riječi pozdrava i zahvale za film
uputila je novoizabrana vrhovna glavarica
Služavki Malog Isusa s. Radoslava Radek.
Vrhbosanski nadbiskup kardinal
Vinko Puljić zahvalio je na uprisutnjenju lika
nadbiskupa Stadlera te istaknuo njegovu
osobnu izgrađenost. Zahvalio je bivšoj
godina XIII. broj 13.

Vrhovnoj upravi i čestitao novoj uz želju da ih
u životu i radu vodi Stadlerov duh. Istaknuo
je njegov svijetli lik u povijesti hrvatskoga
naroda čestitajući vlč. Pavi Madžareviću i
suradnicima na uspješno realiziranom filmu.
Često klečim i molim na istom
klecalu na kojem je klečao i molio Sluga Božji
nadbiskup Stadler. Mene posebno zadivljuje
njegova snaga za žrtvu. Uspravan, a nema
što ga nije tralo… Kardinal je primijetio da
mi Hrvati nismo znali vrednovati velikane
duha u našoj povijesti, te istaknuo važnost
upoznavanja svojih korijena, utvrdivši da
se Služavke Maloga Isusa vraćaju svojim
izvorima, na što ih posebno potiče i ovaj
proces za proglašenje blaženim njihova
Utemeljitelja. Pita se, gdje je Sluga Božji naučio tu
ljubav koja je spremna na žrtvu, te nadodaje: Ono
što se voli zato se umire, a ono zašto se umire to
ne odumire.
Program predstavljanja vodio je fra Marko
Medo, TOR, a glazbeno upotpunio zbor Družbe
sestara Služavki Malog Isusa s dvije pjesme: U
ruci držim tvoju sliku i Pod tvoju sjenu, koje je
napisala i uglazbila s. Tihana Strancarić i vokalnoinstrumentalni sastav Šokci za 5 iz Brodskog
Vinogorja s dvije uglazbljene pjesme s. Virgine
Ninić: Josipe o Josipe, slavonski naš cvijete,
želimo te slijediti, dobro brodsko dijete i Svijetli
nam zvijezdo mala.
			

s. Anemarie Radan
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PRIJATELJI MALOGA ISUSA PROMICATELJI SLUGE BOŽJEGA
JOSIPA STADLERA
Prijatelji Maloga Isusa, vanjski suradnici
sestara Služavki Maloga Isusa, najbolji su
promicatelji Sluge Božjega Josipa Stadlera.
Grupa PMI, njih stotinjak „glumaca“ iz
župe sv. Mihovila u Trilju su na godišnjem susretu
PMI u Trilju 28. 5. 2011. igrokazom „Stadlerova obitelj“ koji je napisala s. Vesna Mateljan oduševili preko 500 gledatelja. Prikazali su
Stadlera u djetinjoj dobi, nakon smrti roditelja,
brata i sestre, te kao sarajevskog nadbiskupa,
čovjeka osjetljiva za potrebe ljudi u nevolji. Gledatelje je posebno oduševio prizor kad je bubnjar
tražio tko će primiti djecu u svoj dom. Tada su se
iz publike ustajale obitelji i odlazile na pozornicu.
Prijatelji Maloga Isusa župe sv. Mihovila u
Trilju bili su ponosni što su i drugima ukazali na
svetački lik Utemeljitelja sestara Služavki Maloga
Isusa koje djeluju već skoro četrdeset godina u
ovoj župi, iz koje je i puno članica Družbe rodom.
Jedan od glumaca, nekoliko mjeseci nakon ovoga
događaja, spoznao je: „Razgovarajući sa svojim
prijateljima, uvjerio sam se da je naša župa
bolje upoznala i zavoljela Stadlera, pogotovo mi,
koji smo bili uključeni u igrokaz, i naše obitelji.“
Bilo je to prigodom „Godine obitelji“ i
dolaska pape Benedikta XVI. u Hrvatsku gdje se
susreo s katoličkim obiteljima među kojima su
bile i mlade obitelji PMI.
„Stadlerova obitelj“ gostovala je i u Solinu
u Domu kulture „Zvonimir“, 16. listopada 2011.
Voditeljica programa Ivana Grubišić usporedila je
ovdje Stadlera koji je u Sarajevu nazvan sirotinjski
otac i majka s kraljicom Jelenom koja je živjela i
pokopana na ovom svetom tlu - „Gospinu otoku“
u Solinu, a bila je majka sirota i zaštitnica udovica
kako stoji urezano na njezinu sarkofagu. Također
je usporedila Stadlera s dragim papom bl. Ivanom
Pavlom II. koji je u Solinu pjevao „Zdravo, Djevo“
i poslao poruku mladima da ne vjeruju onima koji
im nude lagana rješenja životnih problema.
Drugo gostovanje „Stadlerove obitelji“
bilo je u župi sv. Josipa na Plovaniji u Zadru gdje
u župnom apostolatu djeluju sestre Služavke
Maloga Isusa. Župnik don Šime oduševljen ovom
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priredbom izrazio je svoju zahvalnost i spomenuo
da je hrvatski narod u svojoj povijesti imao dva
velika i sveta muža: Stadlera i Stepinca. Na to su
posebno bili ponosni Prijatelji Maloga Isusa jer
se i sami osjećaju članovima velike Stadlerove
obitelji.
Treće gostovanje „Stadlerove obitelji“ bilo
je 12. svibnja 2012. u Nadbiskupskom sjemeništu
u Splitu u organizaciji Ureda za pastoral obitelji
Splitsko-makarske nadbiskupije. Trebalo je to
biti za Dan života u veljači, ali zbog vremenskih
neprilika otkazano je i prebačeno za proslavu
Majčina dana. Majčina ljubav i blagoslov pratila
je Stadlera cijeloga života, a on je uvijek bio
zahvalan svojim dobročiniteljima koji su mu
zamijenili roditelje. To ga je potaklo da je i sam
imao materinje srce prema bližnjima osobito,
osamljenima i ostavljenima od svojih obitelji, a
na to je često i sestre u njihovu služenju poticao.
Prijatelji Maloga Isusa iz župe sv. Pavla u
Retkovcu (Zagreb) sa s. Emanuelom Pečnik izveli
su predstavu o SB Josipu Stadleru pod nazivom
„Odazvan Kristu“ prigodom 93. obljetnice njegove smrti i to: 7. prosinca 2011. u župi sv. Pavla
u Retkovcu; 8. prosinca 2011. u dvorani „Vijenac“
Nadbiskupskog pastoralnog instituta u Zagrebu i
9. prosinca 2011. u župi sv. Jeronima u Zagrebu.
PMI iz Gromiljaka sa s. Marinelom Zeko
izvodili su i glazbeno-scenski recital o Sluzi
Božjemu Josipu Stadleru „Evo mene, mene
pošalji“ u dvorani Pavla VI. Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu za Stadlerov
rođendan 23. siječnja 2012.
Isti takav program, malo preuređen,
izveli su PMI iz Metkovića 1.5.2012. u Metkoviću
na proslavi stote obljetnice dolaska sestara i
za Godišnji susret PMI 26.5.2012. U njemu se
ocrtava Stadlerova poslušnost Božjem poslanju u
nepoznato, pouzdanje u Božju pomoć i spremnost
na žrtvu.
s. Vesna Mateljan
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KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA
U STADLEROVU DUHU
Za roditelje Dječjeg vrtića „Mali Isus“ u
Kaštel Kambelovcu (21.3.2012.) i u Metkoviću
(27.3.2012.), voditeljice ovih vrtića s. Martina
Grmoja i s. Lucija Jaganjac, Služavke Maloga Isusa,
organizirale su korizmenu duhovnu obnovu koju
je vodila s. Vesna Mateljan.
Ove duhovne obnove su se oslanjale na
svetopisamski tekst: „Odvest ću te u pustinju
i tvome progovoriti srcu“ (Hoš 2,16). Mladi su
roditelji razmišljali o susretu s Isusom u pustinji
svoga srca. Nije svakome moguće, osobito ne
tako često mladim roditeljima, odvojiti vrijeme
i otići negdje na samotno mjesto i u tišini
razmišljati i moliti, ali je moguće naći trenutak
pustinje u danu, kutić pustinje u svom domu i
vrijeme pustinje u svom srcu. To je iskusio Sluga
Božji Josip Stadler. On je u pustinji svoga srca čuo
Isusov poziv i odgovorio na njega kroz služenje u
ljubavi, osobito malenima.
S. Vesna se osvrnula na ljubav prema
djeci u Vrtiću „Mali Isus“ gdje sestre po uzoru
na svoga Utemeljitelja u svakom djetetu gledaju
malo dijete Isusa kojemu s ljubavlju pristupaju.
Roditeljima je približila Stadlera koji je poput
Isusa uzimao djecu na svoja koljena i pokazivao
ih sestrama. Od njih je tražio da u ljubavi prema
Bogu imaju srce djetinje. Zar nije Isus govorio
svojim apostolima da budu kao djeca.
Stadler je tražio od sestara da djeci koja su
im povjerena, osobito onima koja su uskraćena
roditeljske ljubavi, pristupaju materinskom
ljubavlju, i da u njima gledaju samo malo dijete
Isusa.
Svaka obitelj, a pogotovo mladi roditelji,
okusit će i drugu stranu pustinje, onu u kojoj
vrebaju divlje zvijeri i bjesni pješčana oluja. I
Stadler je još kao dijete osjetio tu tamnu stranu
pustinje. Nije ga to mimoišlo ni u nadbiskupskoj
službi. No, on je s velikom vjerom i pouzdanjem
u Božju dobrotu, dopustio da rosa milosti
Božje natopi pustinju njegova trpljenja kako bi
procvjetala i urodila dobrim plodovima. Mladi
godina XIII. broj 13.

su roditelji kroz ovu duhovnu obnovu potaknuti
da dopuste Isusu oblikovati njihovo obiteljsko
gnijezdo gdje će se njihova djeca najljepše i
najsigurnije osjećati, gdje će moći ljubiti i biti
ljubljena. To će biti moguće ako majka bude
poput Marije, otac poput Josipa, a dijete poput
Maloga Isusa.
Kroz ovu duhovnu obnovu roditelji su
odlučili svakodnevno blagoslivljati svoju djecu,
molitvom i blagoslovom pratiti njihove korake,
blagoslivljati i njihove odgojiteljice. To je i Stadler
činio. Ne samo da je blagoslivljao djecu kad bi
dolazio u njihove zavode nego je i svaku večer,
prije spavanja, s prozora svoje sobe zazivao Božji
blagoslov na cijelu nadbiskupiju, a osobito na
djecu u „Betlehemu“ i „Egiptu“ i časne sestre,
njihove odgojiteljice.
Stadler je bio kao dobri otac pun topline u
susretu s djecom. Nije bio rijedak slučaj da mu je
siromašna ili samohrana majka ostavljala dijete
ne samo pred vratima nego i na rukama, a on bi
se onda o svom trošku pobrinuo za njega.
Potrebno je da i oni kao dobri roditelji,
dovodeći svoje dijete u vrtić, pokažu osmjeh i
pažnju i drugoj djeci s kojom će se njihovo dijete
toga dana družiti, a osobito onoj koja su možda
zbog obiteljskih neprilika uskraćena osmjeha,
tople riječi i ljubavi.
Na kraju duhovne obnove roditelji su uz
riječi blagoslova izgovarali imena svoje djece.
Odlučili su svakodnevno blagoslovom pratiti
odrastanje svoga djeteta. Svaki dan kad u vrtiću
ostave svoje dijete, pročitat će naziv Dječji vrtić
„Mali Isus“, predat će ga Malom Isusu, zagovoru
Sluge Božjega Josipa Stadlera i brizi sestara
Služavki Maloga Isusa. Bit će sigurni da je u
pravim rukama.
s. Vesna Mateljan
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ZALJUBLJENIK U BOGA I OTAC SIROTINJE
Vijeće za duhovnost i Vijeće za očuvanje
i promicanje duhovne baštine oca Utemeljitelja
Splitske provincije sv. Josipa i dalje nastavlja promicati što bolje poznavanje Stadlerova lika, njegove duhovnosti i djela.
Nakon što smo prošlih godina obišli naše
redovničke zajednice, u „Godini obitelji“ nastojale smo upoznati naše obitelji sa Slugom Božjim
Josipom Stadlerom, prvim vrhbosanskim nadbiskupom i Utemeljiteljem sestara Služavki Maloga
Isusa. Bio je to čovjek zaljubljen u Boga, a to je
obilježilo njegov očinski odnos prema sirotinji.
Stavili smo naglasak na duhovno i materijalno
uzdizanja katoličkih obitelji, njegove nadbiskupije, siromaha bez vlastitih obitelji ili onih koje su
obitelji zanemarile, te stvaranja nove redovničke
obitelji sestara SMI.
Pripremajući se za „Godinu vjere“ odlučile
smo govoriti o Stadleru kao o čovjeku čvrste vjere, kojemu je Bog bio uvijek na prvome mjestu,
a onda mu je sve drugo došlo na pravo mjesto.
Radio je sve na slavu Božju i spasenje neumrlih
duša. Često je znao reći: „Ja nisam važan.“ Molili
smo s narodom molitvu za proglašenje blaženim
i dijelili sličice s istom molitvom i kratkim životopisom.

lera povjerio Družbi. I PMI je Stadler dobar uzor
u tome kako u svagdanjim odnosima i djelima
ljubavi slava Božja treba biti na prvome mjestu,
a zatim spasenje neumrlih duša. Mi nismo važni, mi smo samo „žice kroz koje Bog pušta struju
svoje milosti“ kako je govorila Majka Terezija. Kao
što je Stadler bio zaljubljen u maloga, poniznoga
Isusa, koji je do te mjere postao poslušan Ocu da
je uzeo obličje sluge patnika i svršio na križu, tim
putem poziva i svoju kongregaciju, sestre Služavke Maloga Isusa, ali tim putem trebaju krenuti i
njihovi suradnici PMI.
Prijatelje Maloga Isusa poticali smo posebno na osjetljivost za potrebe braće. Velike su
duhovne potrebe ljudi našega vremena. PMI će
ne samo biti osjetljivi da ublaže tjelesne nevolje,
neimaštinu, bolesti, nego i da utaže žeđ za Bogom, duhovnu glad, a to je bila Stadlerova briga:
spasenje neumrlih duša. Nastojali smo im staviti na srce da ljude, bilo u svojoj obitelji, okolini,
među prijateljima, dovode do jaslica, Malome
Isusu, koga se ne treba bojati, kako kaže Stadler,
pa bili ne znam kako grešni, jer nas neće prekoriti
nego nam se osmjehnuti i pružiti svoje ručice na
blagoslov i oproštenje.

Bilo je to nakon svih nedjeljnih misa u
Pučišću na otoku Braču 26.2.2012., te prigodom
priprave na stoljetni jubilej u župi sv. Ilije i župi
sv. Nikole, kao i u crkvi sv. Frane u Metkoviću kod
svih svetih misa 25.3.2012. kada su s. Vesna Mateljan i s. Maneta Mijoč govorile o liku i djelu SB
Josipa Stadlera, o njegovoj vjeri i pouzdanju u
Božju providnost, te o plodu njegove vjere i predanja Bogu, Družbi sestara SMI i njihovu djelovanju u ovome gradu.

Takve susrete, uz svečano primanje u Društvo PMI i dodjelu Statuta, imali smo 25.11.2011.
u župi sv. Spasa u Mejašima-Split; te za istu župu
25.3.2012. na hodočašću u svetište Gospe od Prizidnice na Čiovu; na otoku Braču u Pučišću 26. 2.
2012., a isti dan i u Sutivanu; 22.3.2012. u Cisti
Velikoj (za Cistu, Šestanovac i Katune); u župi Navještenja BDM u Vrgorcu 24.3.2012.; te u župi sv.
Mihovila u Trilju 25.3.2012.; u Metkoviću u našem samostanu za PMI iz župe sv. Ilije i sv. Nikole
26.3.2012.

Budući da smo kroz proteklu školsku godinu 2011./2012. imali svečano primanje novih članova u Društvo Prijatelja Maloga Isusa, u svakoj
smo prigodi naglašavali kako PMI zapravo participiraju na karizmi koju je Duh Sveti preko Stad-

Kroz ovu školsku godinu smo se susreli i
održali duhovne obnove za djecu i mlade koji se
pripremaju da u 18. godini postanu punopravni
članovi društva PMI, a sada su članovi u formaciji.
Oni imaju i svoj naziv i svoje zadatke. Tako su na
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primjer djeca od 1. do 4. razreda Isusovi maleni,
od 5. do 8. Isusovi učenici, od 1 do 4. srednje škole Isusovi glasnici ljubavi i mira.
Ovom uzrastu govorili smo o Stadleru
kao dječaku čvrste vjere u bolnim trenucima patnje kroz djetinjstvo i rastanka s najbližima, te o
Stadleru mladiću koji je koristio vrijeme školovanja za stjecanje znanja i dozrijevanja u ljudskim i
kršćanskim vrlinama. On je svojim literarnim radovima sudjelovao u časopisima za mlade svoga
doba. Predstavili smo im Stadlera mladića koji se
zaljubio u Boga i slijedio put svoga poziva u svećeništvo. Hranio se Božjom Riječju, čitao je svaki
dan Evanđelje i o njemu razmišljao. To štivo oblikovalo je njegov duh u poniznosti.
Na ljetnom kampu u našoj redovničkoj zajednici u Donjim Brelima (od 24. do 27.7. 2011.),
gdje su bile mažoretkinje PMI iz Trilja, razmišljali
smo o Stadleru čovjeku vjere i molitelju. Bilo je to
u vrijeme blagdana Sv. Ane koja mu je po molitvi
devetnice udijelila milosti da je mogao započeti
svoje veoma željeno djelo: zbrinuti sirotinju u Sarajevu.

godina XIII. broj 13.

U susretu animatora PMI s animatorima
Frame i njihovim duhovnim asistentom fra Franom Doljaninom u Solinu 17.8.2011. predstavnica u Vrhovnoj upravi društva PMI Anita Dukić
upoznala je Framaše s likom i djelom Sluge Božjega Josipa Stadlera, a njihov je duhovni asistent
ukazao na sličnosti između Stadlera i sv. Franje.
U radosnom druženju sa štićenicima samostana,
hendikepiranim osobama u Solinu, mogli su se
Framaši osvjedočiti kako je Stadlerovo djelo i danas aktualno.
Stadler, čovjek vjere i brige za spas neumrlih duša, predstavljen je i na susretu animatora
PMI iz neretvanskog i vrgoračkog kraja 31.8.2011.
u Vrgorcu; te na duhovnoj obnovi za PMI iz Splita
25.11.2011. u Gospinu svetištu u Vepricu, za mlade livanjskoga kraja u Kući Djeteta Isusa u Livnu
5. 1. i 5. 3. 2012.; za mlade u Pučišću 25.2 2012. i
za mlade u našem samostanu Vrgorcu 24.3. 2012.
			

s. Vesna Mateljan
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SVECI ŽIVE MEĐU NAMA
U franjevačkom samostanu u Zaostrogu održan je 21. obiteljski susret o temi: Blagoslov braka
i obitelji pod motom: Sv. Josipe, čuvaj naše obitelji. Na susretu su sudjelovale obitelji iz Hrvatske i
BiH. Bilo je to prije blagdana Sv. Josipa od 16. do
18. ožujka 2012.
Uz roditelje na susretu su bila i njihova djeca,
od najmanjih do studenata. Program se sastojao
od zajedničke molitve, predavanja i zajedničkih
i osobnih razgovora. Dok su roditelji bili na predavanjima i razgovorima s voditeljem susreta fra
Vatroslavom Frkinom, djeca i mladi imali su svoj
program kojeg je vodila s. Vesna Mateljan.
Njihov se program, također, sastojao od molitvenoga dijela, meditacije, predavanja, igre i radionica.
Među mladima bilo je i Prijatelja Maloga Isusa kojima nije bio nepoznat lik Sluge Božjega Josipa Stadlera, no većini je to bilo otkriće. Tema njihova susreta bila je: „Budite sveti jer ja sam svet“
(Lev 11, 45).
Sveci žive među nama. S. Vesna je predstavila
svetački lik SB Josipa Stadlera u dječjoj dobi. On je
među svojim vršnjacima bio jedan običan brodski
dječak, ali dječak kojemu su, vjerujemo ne bez razloga, u susjedstvu odrasli dali ime Zlatni dječak.
Sveci prolaze neopaženi. Stadler je u školi bio
kao i drugi dječaci, veseo, razigran, sklon šalama,
ali su njegovo ime zbog uzornoga vladanja i dobra
učenja ubilježili više puta u Zlatnu školsku knjigu.
Sveci su zahvalni za male stvari. Stadler je živio svakodnevno zahvalnost Bogu i svojim dobročiniteljima koji su mu zamijenili roditelje i pružili
lijepo obiteljsko ozračje. Posebno je bio zahvalan
Crkvi koja ga je primila u svoju duhovnu obitelj.
Sveci ne gube vrijeme. Stadler nije bio lijeni
mladić nego student željan znanja koje je stjecao
marljivim radom. Koristio je racionalno vrijeme za
odmor i vrijeme za rad. Njegovi odgojitelji u Rimu
napisali su za njega da je bio „biser kolegija Germanicuma,“ i u svemu živi primjer svojim drugovima.
Sveci čine male stvari s velikom ljubavlju.
Stadler je susretao male ljude, djecu, seljake, rad16

nike, s njima rado razgovarao, zanimao se za njihove životne poteškoće, dijelio im svoj skromni
imutak, kruh i drva i sve to s velikom ljubavlju.
Nisu ga bez razloga nazvali sirotinjski otac i majka.
Sveci u svemu prihvaćaju Božju volju. Stadler
se pouzdavao u Boga u svojim velikim pothvatima
u Bosni, na svakom području. Strossmayer ga je
nazvao Čudotvorcem, jer za ono što je on napravio u kratkom vremenu, drugima bi trebalo stotinu godina, rekao je.
Sveci su prepoznatljivi. Kad se jedan stranac
u Sarajevu susreo sa Stadlerom, nakon razgovora
i susreta s njim govorio je: Vidio sam sveca, vidio
sam sveca.
Nakon Stadlerove smrti o. Puntigam napisao
je kako je Stadler umro bez oporuke jer osobno
ništa nije posjedovao, ali „nam je ostavio svoj svet
život i blaženu smrt.“ Prisjetili smo se smrti Ivana
Pavla II. i usklika mnoštva na Trgu sv. Petra: Santo
subito!
Sveci zaista žive među nama, zaključili su
mladi na ovom susretu. Ima ih i u njihovim obiteljima, ima ih među prijateljima i susjedima, u školi među nastavnicima i učenicima, ima ih na ulici i
na igralištu. Oni su tihi, nenametljivi, skromni, nezapaženi, ljubazni i susretljivi, radosni i razigrani,
marljivi i darežljivi.
Budite sveti jer ja sam svet. Svetost nije luksuz niti privilegij samo nekih. Svetost je poziv svima, i mladima i starijima. Svetost je moguća u
svim životnim situacijama, u zdravlju i bolesti, u
radostima i patnji, u siromaštvu i bogatstvu, na
selu i u gradu, na polju i u kazalištima, na nogometnim stadionima i na sveučilištima.
Iako su neprimjetni, sveci zrače dobrotom.
Često se danas čuje izreka kako se ne isplati biti
dobar. Koliko mladi, osobito djevojke, ulažu žrtve
i još nezarađenog novca na uljepšavanje.
U ovom susretu mladi su se uvjerili kako je
samo malo potrebno da budemo lijepi, a to je
svetost jer Dobrota ljepotu čini.
s. Vesna Mateljan
STADLER
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SESTRE SLUŽAVKE MALOG ISUSA PROSLAVILE 100.
OBLJETNICU ŽIVOTA I RADA U METKOVI∆U
Sestre Služavke Maloga Isusa Splitske provincije sv. Josipa 1. svibnja 2012. proslavile su
100. obljetnicu dolaska i djelovanja u Metkoviću.
Proslavi jubileja prethodila je trodnevna
duhovna obnova u župnoj crkvi sv. Ilije na kojoj je uz sestre sudjelovalo dosta vjernika. Prvi
dan trodnevnice djevojke iz župe sv. Nikole, pod
vodstvom s. Marijane Cvitanović, predmolile su
krunicu Malog Isusa, a župni pomoćnik župe sv.
Ilije fra Lukica Vojković predvodio je misno slavlje. Drugi dan župnik župe sv. Nikole biskupa don
Senko Antunović je predvodio euharistijsko klanjanje, a zatim euharistijsko slavlje. U propovijedi je osvijetlio lik Sluge Božjega Josipa Stadlera,
prvog vrhbosanskog nadbiskupa i utemeljitelja
Družbe sestara Služavki Malog Isusa. Treći dan
euharistijsko slavlje predvodio je župnik župe sv.
Ilije fra Petar Gulić, koji je u propovijedi podsjetio
na bogatstvo duhovnih zvanja iz Metkovića i neretvanske doline, ukazao na poteškoće koje danas utječu na krizu poziva, te pozvao na molitvu
za nova duhovna zvanja. Poslije svete mise prikazan je dokumentarni film “Sluga Božji dr. Josip
Stadler. Život i djelo prvoga nadbiskupa vrhbosanskog“, autora Stjepana Šarića.
Na dan slavlja jubileja, 1. svibnja 2012.,
svečano euharistijsko slavlje u crkvi sv. Ilije, s početkom u 15 sati, predvodio je splitsko-makarski
nadbiskup mons. Marin Barišić, u koncelebraciji
s trideset svećenika. Bio je prisutan i veliki broj
sestara i vjernika. Na slavlju je bila nazočna novoizabrana vrhovna glavarica Družbe s. Radoslava Radek s vrhovnom savjetnicom s. Marijom
Banić, provincijalka Splitske provincije s. Sandra
Midenjak, provincijalka Zagrebačke provincije
s. Katarina Penić-Sirak, provincijalka Sarajevske
provincije s. Admirata Lučić, sestre koje su radile i koje danas rade u Metkoviću, gradonačelnik
Metkovića g. Stipe Gabrić Jambo s predstavnicima društvenog i kulturnog života grada Metkovića, te predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije. Euharistijsko slavlje pjevanjem su uveličali
udruženi župni mješoviti zborovi župe sv. Ilije i sv.
Nikole biskupa iz Metkovića, te župe Opuzen, sa
godina XIII. broj 13.

svojim voditeljicama s. Vedranom Krstičević, s.
Marijanom Cvitanović i s. Marinelom Delonga.
Na početku misnog slavlja riječi dobrodošlice i zahvalnosti svim nazočnima uputila je
provincijalna glavarica Splitske provincije s. Sandra Midenjak. Istaknula je da je kroz ovih stotinu godina oko 140 sestara bilo na službi u Metkoviću. One su svojim služenjem u ovom gradu
ostavile duhovni i požrtvovni trag dobrote služeći
Malome Isusu u braći i sestrama, a njihov primjer
slijedile su mnoge djevojke iz Neretve.
U propovijedi je nadbiskup Marin Barišić
podsjetio kako je Sluga Božji Josip Stadler 8. prosinca 1904., na povratku iz Boke kotorske za Sarajevo, svratio u Metković. U crkvi sv. Ilije slavio
je sv. misu i imao propovijed. Upoznao je župnika fra Ivana Ivandića koji ga s vjernicima moli da
pošalje u Metković svoje sestre Služavke Malog
Isusa da im pomognu u odgoju djece i mladeži
i u skrbi za potrebne i nemoćne. Metkovčani su
u nadbiskupu Stadleru osjetili i prepoznali Božjega čovjeka i primijetili njegova plemenita djela.
Stadlerovo obećanje da će poslati svoje sestre
moglo se ostvariti tek 1912. kada 1. svibnja dolazi
u Metković prvih pet sestara. Pođoše iz Stadlerove duhovne škole pune radosnog zanosa i žara za
služenje Isusu u bližnjima. Uzajamna naklonost i
prijateljstvo građana i sestara prisutni su kroz svih
100 godina života i rada sestara u ovom gradu.
Sestre po dolasku u Metković otvaraju
zabavište za djecu, daju pouke djeci i mladima iz
njemačkog i francuskog jezika, pouke iz glasovira,
a sam nadbiskup Stadler im je u tu svrhu nabavio
glasovir. Preuzimaju odmah i vođenje crkvenog
pjevanja u crkvi sv. Ilije, pospremanje crkve i uređenje crkvenog ruha. Daju pouke djevojkama iz
ručnog rada, vezenja, krojenja i šivanja, a jedno
vrijeme drže Domaćinsku školu za djevojke. Za
vrijeme I. svjetskog rata kroz četiri godine peku
kruh za cijeli grad. U kućnoj radionici šivaju i pletu za građane. Zbog skučenosti prostora, a da bi
mogle više djece primiti u zabavište, velikim su
trudom, uz pomoć dobročinitelja i zajmom, podigle veliku zgradu, u kojoj je općina na drugom
17
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katu smjestila Građansku školu. Samo do proslave 25. obljetnice djelovanja sestara u Metkoviću,
do 1937. godine, broj djece koji je prošao kroz
njihovo zabavište je preko 1200, ističe nadbiskup
Barišić. Sestre nisu mimoišle teškoće i nepravde,
pa tako u pojedinim godinama općinske vlasti,
neraspoložene prema sestrama, nepravedno prijete zatvaranjem zabavišta. To im nije uspjelo zahvaljujući zauzimanju građana, s tim da su neko
vrijeme premjestili Građansku školu iz zgrade samostana na drugo mjesto, a sestre lišili stanarine
potrebne im za vraćanje duga za zgradu. Došao
je II. svjetski rat s nedaćama ratnog iskušenja i
stradanja. Kuće samostana su oštećene i iznutra
opljačkane. U novu kuću uselila se vojska, najprije talijanska, pa njemačka. Rad zabavišta godine
1945. je zabranjen,
kao i svaka pouka djece i mladih. Novu zgradu samostana najprije
je zauzela Stambena
zajednica, a zatim je
i nacionalizirana, i ta
nepravda zadana sestrama do danas nije
ispravljena. Sestrama
je ostalo ono što su
imale na početku svog
boravka u Metkoviću,
bez mogućnosti da
nastave odgoj i rad.
Sestre živom vjerom i
požrtvovnom ljubavlju
pomažu ljudima u nevolji, a nevolje je bilo
nadohvat ruke na sve
strane. U svom starom samostanu, u skučenom
prostoru, trude se, mole i rade, pletu, kroje i šivaju za građane, izrađuju pokrivače i madrace, zauzeto rade u župi sv. Ilije, preuzimaju rad i u novootvorenoj župi sv. Nikole biskupa u Metkoviću, a
na usluzi su i okolnim župama, osobito za župna
slavlja i druge prigode. Na učestale molbe roditelja koji rade, sestre čuvaju djecu, makar u skučenom prostoru. Traže od općine dozvolu za gradnju samostana na svom zemljištu, u povezanosti
s kućom u kojoj stanuju, premda nemaju vlastitih
sredstava za gradnju. Mons. Fabijan Veraja, rodom iz Metkovića, koji živi u Rimu, nekadašnji po18

laznik dječjeg zabavišta, pokreće, organizira i vodi
akciju prikupljanja sredstava. Tako je započeta
gradnja samostana i s Božjom pomoću završena.
Novi samostan, s lijepom i velikom kapelom, sagrađen kršćanskom solidarnošću, blagoslovljen je
1. travnja 1989. godine. Kapela samostana otvorena je i za duhovne potrebe vjernika, a isto tako
i za razna duhovna i kulturna događanja i susrete, kako na razini Provincije, tako i na razini župe
i grada. U novi samostan smješteno je nekoliko
starijih i bolesnih gospođa o kojima brinu sestre.
Stari dio samostana je obnovljen i preuređen za
Dječji vrtić “Mali Isus” koji danas sufinancira grad
Metković. U novije vrijeme sestre zauzeto rade i
s Prijateljima Maloga Isusa, vanjskim suradnicima
sestara Služavki Maloga Isusa.

Nadbiskup Marin Barišić je u propovijedi
nadalje istaknuo da su sestre svojim dolaskom u
Metković, životom i radom kroz ovih stotinu godina donijele sebe, svoju dušu i osjećaje, i tako
ugradile sebe u život djece, mladih, obitelji, starijih i osamljenih. Posvijestio je sestrama zašto
se zovu sestre Služavke Maloga Isusa. Mali Isus
prisutan je u bližnjima, pritiješnjen je i ugrožen u
onima koji nose duhovne, tjelesne i materijalne
rane. Sestre su pozvane da prepoznaju Njegovo
lice u bližnjima i da mu u njima s ljubavlju služe,
u duhu karizme koju im je Duh Sveti u Crkvi dao
preko Sluge Božjeg nadbiskupa Stadlera. Uloga i
poziv sestara je da s ljubavlju i pažnjom obnavljaSTADLER
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ju, restauriraju sliku, dostojanstvo djeteta Božjeg
u čovjeku, te u duhu svoje karizme u Crkvi vrše
evanđeosku dimenziju služenja. To je proročka
prisutnost i uloga sestara u Metkoviću, u hrvatskom narodu i šire, poručio je nadbiskup Barišić.
Tu je ona tajna, redovnički identitet, biti dar braći
i sestrama. To je garantno pismo kojim je utemeljitelj Sluga Božji nadbiskup Stadler poslao sestre
u Metković, podsjetio je nadbiskup.
Prvih pet sestara koje su došle u Metković
bile su evanđeoski mudre. U svojim svjetiljkama
donijele su ulja vjere i ljubavi, i svojim životom
svijetlile i drugim djevojkama iz ovoga kraja. Prva
koja je pošla u Družbu sestara Služavki Malog Isusa bila je pok. s. Tekla Vrnoga, dvije godine nakon
što su sestre došle u Metković. Iz njezinih rodnih
Vidonja i susjedne župe Bijeli Vir, koja s Vidonjima čini jednu geografsku cjelinu, danas ima živih
četrdeset časnih sestara. Išle su u Družbu sestara Služavki Malog Isusa, ali i u druge redovničke
zajednice. Nadbiskup je zaželio da ovaj jubilej
raspiri plamen Božje ljubavi i potakne nove djevojke koje će Gospodina slijediti u redovničkom
pozivu. Sestre budite na ponos svoje zajednice,
grada Metkovića, Crkve, na čast i ponos svoga
Utemeljitelja, zaključio je svoju homiliju nadbiskup Barišić.
Nakon svete pričesti župnik fra Petar Gulić, u ime svećenika iz dviju metkovskih župa, kao
i braće svećenika iz okolnih župa, čestitao je sestrama jubilej, zahvalio za sve učinjeno kroz stogodišnju prošlost i zamolio da svi zajedno molimo Gospodina da neretvanska dolina i dalje bude
prepoznatljiva po duhovnim zvanjima. Zatim je
pročitao čestitku mons. Fabijana Veraje iz Rima,
u kojoj zahvaljuje Providnosti za sve dobro koje
su sestre svojim požrtvovnim samozatajnim radom, uz nemale žrtve, nizu metkovskih naraštaja
učinile na odgojnom, karitativnom i duhovnom
polju. Svoju čestitku mons. Fabijan je zaključio riječima: ˝Dao Bog da i buduće generacije sestara
ostave isti takav dojam u brojnim dušama, a to
će biti ako nastave živjeti u duhu svoga Utemeljitelja Sluge Božjega Josipa Stadlera, kojemu bi
grad Metković trebao posvetiti jednu ulicu u znak
zahvalnosti na velikom dobročinstvu koje mu je
učinio kad je svoje Služavke Maloga Isusa poslao
u Metković.˝

Nakon svete mise uslijedila je svečana
akademija u dvorani Gradskoga kulturnog središta. U programu su sudjelovali dječji metkovski
zborovi, te mješoviti zbor župa sv. Ilije, sv. Nikole i
zbor župe Opuzen s njihovim voditeljicama. Tekst
recitala, iz kojeg je prosijavao život i lik Sluge Božjeg nadbiskupa Stadlera, život Družbe i stogodišnje djelovanje sestara u Metkoviću, isprepleten
je pjesmom i slikama na slajdovima. Akademija
je završila završnom pjesmom Već stotinu ljeta,
koju je za ovu prigodu napisala s. Vesna Mateljan,
a uglazbio prof. Šime Marović. Na akademiji su
pozdrave i čestitke uputili provincijalka s. Sandra
Midenjak, vrhovna glavarica s. Radoslava Radek,
gradonačelnik Stipe Gabrić Jambo i splitsko-makarski nadbiskup mons. Marin Barišić. Nakon akademije za uzvanike je priređena prigodna večera
u hotelu Narona gdje je nastavljeno zajedničko
zahvalno druženje.
Dugo će odjekivati u ušima i srcima riječi i
glazba prigodne pjesme ovog jubileja Već stotinu
ljeta:
Već stotinu ljeta
Stadlerova Družba u Metkoviću cvjeta.
Djetinjim srcem Isusa ljube.
Majčinskom brigom bližnjemu služe.
Iz jaslica Isus, maleno dijete,
na blagoslov pruža svoje ruke svete.
Valovi s mora, vjetrovi s gora,
Neretva tihi svjedok je bila,
ne tako davnih bezbožnih sila!
Vjera i nada tješile ih tada
jer ´Bog je veći od svih naših jada´.
I ponovno su Služavke male
djetetu i starcu pod svojim krovom
zaklon dale.
Već stotinu ljeta
Stadlerova Družba u Metkoviću cvjeta.
Djetinjim srcem Isusa ljube.
Majčinskom brigom bližnjemu služe.
Iz jaslica Isus, maleno dijete,
na blagoslov pruža svoje ruke svete.
Dao Bog da sestre Služavke Maloga Isusa
i u novom stoljeću budu vjesnice Stadlerove svetosti, žene Božjeg mira, nade i požrtvovne ljubavi,
potpuno predane za Boga i ljude, u ovom plemenitom neretvanskom kraju.
				

godina XIII. broj 13.

s. Maneta Mijoč
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PREDSTAVLJANJE SLUGE BOŽJEGA JOSIPA STADLERA
PO NAŠIM ŽUPAMA I NAŠIM ZAJEDNICAMA
U okviru pastoralnog rada naše zajednice
sestara Služavki Maloga Isusa u 2011. godini željele smo predstaviti mladima i Prijateljima Malog
Isusa lik prvog nadbiskupa vrhbosanskog Josipa
Stadlera.
Tijekom govora o Sluzi Božjem nadbiskupu Stadleru mladi su bili dotaknuti njegovim životom. Tako je Sandra Jozić, studentica iz Mostara,
nakon održane kateheze Lik i djelo Sluge Božjega
Josipa Stadlera napisala: „Njegova skromnost i
poniznost ostavile su duboki trag u meni i učinile da u potpunosti uronim u molitvu.“ Mladi su
otvoreni za duhovne vrednote po primjeru onih
koji su živjeli svetačkim životom.
Od 1. listopada do 26. studenoga 2011.
godine održani su sljedeći susreti u kojima su sudjelovale djevojke srednje škole, te učenice sedmog i osmog razreda osnovne škole, od kojih su
većina bile Prijatelji Malog Isusa. Svi susreti su se
odvijali na gore navedenu temu u svjetlu izreke
Imaj srce, prema Bogu djetinje, prema bližnjem
materinje, a prema sebi sudačko. Susrete su vodile s. Ružica Ivić i s. Genoveva Rajić prema redoslijedu:
- Prvi susret održan je 1. listopada u samostanu sv. Josipa u Vitezu,
- Drugi susret održan je 8. listopada u samostanu sv. Leopolda u Neumu,
- Treći susret održan je 15. listopada u župi sv.
Leopolda u Maglaju,
- Četvrti susret održan je 22. listopada u župi
sv. Ane u Žabljaku,
- Peti susret održan je u 29. listopada u župi
Presvetog Srca Isusova u Prozoru,
- Šesti susret održan je 12. studenoga u župi
Blažene Djevice Marije u Voćinu,
- Sedmi susret održan je 17. studenoga u karitasovom domu Sv. Obitelj u Mostaru,
- Osmi susret održan je 26. studenoga u župi
svetih Petra i Pavla u Lovnici,
- Deveti susret održan je 3. ožujka 2012 g. u
župi Imena Marijina u Gromiljaku.
Susreti su obično započinjali u 10 sati
ujutro, a završavali u 16 sati. Rad se odvijao kroz
20

molitvu, predavanje, radionice, poticajnu misao,
svetu ispovijed i kao kruna na kraju sv. misa. Svi
susreti su bili dobro organizirani zahvaljujući sestrama i župnicima koji su pokazali veliku zainteresiranost za duhovnu obnovu mladih u župi i
upoznavanje svetačkog lika Sluge Božjega Josipa
Stadlera. Izrazili su svoju otvorenost za ovakvu
suradnju.
Mladi su bili kao i uvijek otvoreni i iskreni.
S posebnom pažnjom djevojke su slušale o životu
i radu prvog vrhbosanskog nadbiskupa dr. Josipa
Stadlera. Posebno im se svidjela njegova ljubav
prema siromasima, briga za svakog čovjeka kojemu je potrebna pomoć bez obzira na vjeru i naciju, snaga njegove vjere i potpuno predanje Bogu.
U radionici su, također, došli do izražaja strahovi
mladih za budućnost i razni poroci s kojima se
mladi susreću, ali i spremnost da se uz pomoć
Božju žele mijenjati. Na kraju su svi zaželjeli da
se ovakvi susreti održavaju češće, što će im puno
značiti u njihovom vjerničkom životu.
U 2012. godini, povodom predstavljanja
Statuta Društva Prijatelja Malog Isusa, predstavljen je i svetački život Sluge Božjega Josipa Stadlera pod svetom misom u sljedećim župama:
- župa sv. Leopolda Mandića u Maglaju, 18.
travnja, subota, u 18 sati,
- župa Gospe od Zdravlja u Neumu, 10. ožujka,
subota, u 17 sati,
- župa Presvetog Srca Isusova u Prozoru, 18.
ožujka, nedjelja, u 9 i 30 sati,
- župa Pohođenja BDM u Voćinu, 29. travnja,
nedjelja, u 11 sati,
- župa Presvetog Srca Isusova u Sarajevu, 4.
svibnja, petak, u 18 sati.
Na kraju sam toplo preporučila da molimo njegov zagovor kod Boga za osobne, obiteljske i sve druge potrebe, kako bi ga Crkva što prije proglasila blaženim i svetim. Neka Gospodin
dotakne svakog čovjeka po životu Sluge Božjega
nadbiskupa Stadlera.
S. Ružica Ivić
STADLER
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PROSLAVA SV. RAFAELA U ZAGREBU NA KSAVERU
Uoči svetkovine Sv. Rafaela, u organizaciji
Vrhovne uprave, Družba sestara Služavki Maloga
Isusa proslavila je 121. rođendan. U sklopu proslave čiji je centralni dio bilo euharistijsko slavlje, u crkvi sv. Franje Ksaverskog (kod franjevaca
trećoredaca), koje je predvodio nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u koncelebraciji s više
svećenika, priređeno je i predstavljanje knjige
„Služavke u domu Očevu“. Knjigu je pripremala
cijela Družba, a nakladnik je Vrhovna uprava sa
sjedištem u Zagrebu. O knjizi je u Dvorani bisku-

loga Isusa čija se karizma brige za najmanje i napuštene može razumjeti samo kroz Stadlera kao
svojevrsni hermeneutski ključ Družbe na čijem su
se primjeru nadahnjivale sestre. Biskup Huzjak
je rekao da se Družba koja ima ovakve sestre ne
mora bojati za svoj opstanak te da trebamo biti
otvorena duha, moliti se i nadahnjivati na primjerima sestara. Na kraju je s. Irena zaključila da sestre koje otiđoše i mi danas plovimo morem života koje uvire u vječnost, te je predstavila novi CD
Zagrebačke provincije „Svom imenu slavu daj“ s
19 pjesama čije je tekstove i skladbu napisala s.
Tihana Strancarić koji je ujedno i rođendanski poklon.
Uz biskupa je o duhovnoj povijesti Družbe
govorila s. Admirata Lučić, provincijalna glavarica
Sarajevske provincije Bezgrešnog začeća Blažene
Djevice Marije. Sestra Admirata je govorila o zaštitniku Družbe arkanđelu Rafaelu i trima obiteljima koje se nalaze u srcu Družbe sestara Služavki
Maloga Isusa: Svetoj nazaretskoj obitelji, Tobijinoj i Tobitovoj obitelji, božanskim i biblijskim
uzorima kojima se sestre utječu.

pa Srećka govorio biskup bjelovarsko-križevački
mons. Vjekoslav Huzjak i s. M. Admirata Lučić,
provincijalna glavarica Sarajevske provincije Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. A predstavljanje knjige predvodila je s. Irena Olujević,
zamjenica časne majke. Glazbeni dio animirale su
mlade sestre i novakinje Zagrebačke provincije
pod ravnanjem s. Tihane Strancarić koje su izvele
nekoliko skladbi koje je komponirala s. Tihana.
Biskup Vjekoslav je istaknuo da je ovo djelo „izvrsno duhovno štivo, svojevrsni kompendij
svetosti Družbe.“ Unutar ovih lijepih korica nisu
samo biografski podatci već “vita angelika” žena
koje su takvom gorljivošću išle putem koji im je
utemeljitelj Josip Stadler otvorio. Biskup je govorio o gorljivosti kojom je Stadler naviještao u
Bosni i Hercegovini i Družbi sestara Služavki Magodina XIII. broj 13.

Kardinal je Puljić u propovijedi naglasio
da trebamo služiti obespravljenom čovjeku, tako
da i ova vremena budu Stadlerova vremena.
Nakon euharistijskog slavlja svi smo se
okupili na domjenku u generalnoj kući na Naumovcu.
Pozdravni govor vrhovne glavarice
Uzoriti i dragi naš, gospodine kardinale,
preuzvišeni biskupe Vjekoslave, mnogopoštovani oče provincijale fra Iko i draga naša zajednico
ksaverskih trećoredaca, poglavari i poglavarice,
predrage moje sestre, dragi naši prijatelji Družbe,
braćo i sestre u Kristu!
Radosne smo i zahvalne dragom Bogu koji
nas je okupio u ovom lijepom našem Ksaverskom
perivoju kako bismo svi zajedno odali priznanje
i počast pokojnim sestrama naše Družbe, povo21

DOGAÐAJI
tualnu poruku, jer su njihovi životi utemeljeni na
evanđeoskom svjedočanstvu vjere u Isusa Krista
koji je uvijek aktualan i isti: jučer, danas i sutra.

dom 121. rođendana Družbe koji želimo zajedno
sa svima vama proslaviti!
U ime sestara Služavki Malog Isusa ovdje
prisutnih, sve vas od srca pozdravljam i dobro
nam došli. Dozvolite mi da posebno pozdravim
našeg dragog uzoritog kardinala Vinka Puljića
koji se odazvao našem pozivu pored svojih brojnih briga i obveza. Uzoriti, hvala Vam od srca i
dobro nam došli! Hvala našem dobrom biskupu
Vjekoslavu Huzjaku koji će nam večeras predstaviti knjigu o našim pokojnim sestrama, od srca ga
pozdravljam i želim dobrodošlicu prvi put u našu
zajednicu kao biskupu! Također, hvala našim dobrim susjedima, zajednici franjevaca trećoredaca, na čelu s fra Ikom provincijalom, koji su nam
ustupili ove prostore Dvorane biskupa Srećka,
kao i župnu crkvu sv. Franje Ksaverskog za ovu
našu proslavu.
U radosnom ponosu večeras vam želimo
predstaviti živote naših 466 pokojnih sestara, u
kojim je zapisana povijest njihovih života, a djelomično i povijest naše Družbe. Pred nama su životne priče koje zbog življenih vrijednosti nisu pale
u zaborav. Vjerujemo da ljubav kojom su živjele i
kojom su ljubile Isusa od Betlehema do Kalvarije, osobne i svoga naroda, sada uživaju u punini.
Stoga se naše molitve i zahvalnost za baštinu koju
nam ostaviše nikada ne smije ugasiti.
Pitanju života i životnog smisla danas
možemo pristupiti interdisciplinarnim istraživanjima, analizama i anketama, ali na stranicama
ove knjige nudi nam se najjednostavniji, najkraći
i najpouzdaniji put, a to je onaj „od srca do srca“.
Zato vjerujem da ćete na stranicama pronaći ak22

Nažalost, zbog ratnih stradanja i progonstva iz Sarajeva 1949. godine, mnogi su pisani
spomeni uništeni, pa o nekim sestrama imamo
sasvim malo podataka. Međutim, dobro znademo obilježja tog vremena, kada su teškim naporima obrađivale zemlju, kako bi prehranile našu
siročad u Sarajevu, a mnoge od njih umirale su
mlade od neishranjenosti i raznih bolesti. U ljubavi i žrtvi pronašle su smisao života, a u nesigurnim danima postigle sigurnost u Bogu živome.
Stoga, ova knjiga nije romansirana povijest, ovo je knjiga sadašnjosti jer one su s nama, i
ovo je knjiga budućnosti jer njihovi uzori nama su
vrata u budućnost.
Ovom prigodom želim posebno zahvaliti
ovdje prisutnim provincijalnim glavaricama koje
su, zajedno sa sestrama tajnicama u provincijama
i s. Anemarijom Radan, generalnom savjetnicom,
priredile knjigu koju danas predstavljamo, te gospodinu Marinku Nikoliću za svesrdnu pomoć oko
prijeloma knjige, kao i gospodinu Draženku Mamiću iz tiskare „Printera” za stručne savjete, kao i
svima onima koji su sudjelovali u ostvarenju ovog
djela na slavu Božju i svima nama za primjer i putokaz.
Hvala s. Admirati Lučić, provincijalki Sarajevske provincije koja će nam večeras nešto reći o
Družbi sestara Služavki Malog Isusa, Utemeljitelju
i karizmi. I na kraju, hvala od srca s. Ireni Olujević,
zamjenici vrhovne glavarice, koja će nas voditi
kroz ovaj večernji program zajedno sa sestrama
Zagrebačke provincije koje će sudjelovati u glazbenom programu. Vjerovali ili ne, ovih dana je
upravo izišao treći nosač zvuka ovog sastava, kojeg će nam naše sestre također ovom prigodom
predstaviti i, naravno, nekoliko pjesama ispjevati
pa im već sada od srca zahvaljujemo i čestitamo!
Hvala vam na pozornosti!
s. Maria-Ana Kustura, vrhovna glavarica
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NA SVETOST POZVANI
ZAGREB: Na poziv velečasnog Tomislava
Kralja, župnog vikara u župi sv. Pavla u zagrebačkoj Dubravi, gost u tjednoj katehezi zajednice
mladih, u utorak 14. veljače 2012., bila je s. Viktorija Predragović u pratnji sestara novakinja. Mladi
župe sv. Pavla u ovoj pastoralnoj godini na razne
načine razmišljaju o svetosti pod geslom Na svetost pozvani te svakog mjeseca ugošćuju nekoga
tko ih u to otajstvo uvodi prezentirajući im život
nekog sveca, blaženika ili sluge Božjega kako bi
kroz razne primjere bili ohrabreni rasti u svetosti.
Tako je ovog utorka ta prilika bila darovana s. Viktoriji.
Okupljenim mladima progovorila je o
tajni Stadlerova života i to kroz tri dijela: Stadlerov životni hod, njegovo djelovanje i njegov
osobni profil. Izlaganje je popratila prigodnom
prezentacijom i u govoru je često poticala mlade na osobna promišljanja. Naglasak je stavila
na osobni profil Sluge Božjega želeći mladima na
njegovom primjeru posvijestiti kako se u svetosti
raste i kako nam je to
svima životni zadatak
od krštenja te je naglasila kako se Božja
milost trudi s nama.
Pred mlade je stavila izvore Stadlerovog
kreposnog života: Riječ Božju, pobožnost
Srcu Isusovu i Blaženoj Djevici Mariji,
molitvu i euharistiju,
te betlehemsko otajstvo. Kroz Stadlerove
misli i crtice iz života
prikazala im je kako
je taj put moguć.
Stadler je bio neumoran u traženju putova do drugih, živio
je euharistiju – Isugodina XIII. broj 13.

sa kojega je primio u pričesti prepoznavao je u
svakoj osobi. Divio se Bogu koji je postao prosjak
naše ljubavi i to ga je uvijek iznova nukalo da čini
sve što može za potrebe bližnjih. Najljepše stranice Stadlerova života ispisane su ljubavlju prema
Bogu i čovjeku.
U grupnom radu mladi su uz pripremljene
zadatke ponirali u tajnu Stadlerove svetosti. Rad
je bio vrlo dinamičan, angažiran i dosta osoban.
U plenumu mladi su istaknuli kako su iznova doživjeli važnost svagdanje svete pričesti koja nas čini
jakima u borbi protiv napasti i grijeha. Mnogima
je vrlo rječito progovorio Stadlerov citat o molitvi
kao najvažnijem poslu; biti osoba koja se pouzdaje u Božju providnost i koja se prepušta volji
Božjoj; istaknuli su važnost djelotvorne ljubavi.
Susret je završen molitvom za proglašenje
blaženim Sluge Božjega Josipa Stadlera.
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POZDRAVI NA PROMOCIJI FILMA
U ZAGREBU 18. TRAVNJA 2012.
Uzoriti gospodine kardinale, poštovani i
dragi gosti, neobično mi je drago što Vas večeras
kao dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove
smijem pozdraviti u ovoj svečanoj Dvorani Antuna Bauera, i to prigodom promocije dokumentarnog filma „Sluga Božji dr. Josip Stadler. Život i
djelo prvoga nadbiskupa vrhbosanskog“, autora
gospodina Stjepana Šarića.
Stadler na ovome fakultetu nikako nije
nepoznat. O njemu i osobno govorim svojim studentima na diplomskom studiju filozofije, ističući
osobito njegov niz Filosofia u kojemu je obradio
sve klasične filozofske discipline.
Usudio bih se reći da je ova večerašnja
Stadlerova nazočnost kod isusovaca posve prirodna. Ona je svojevrsni nastavak one, koja se
započela zbivati već za njegova djetinjstva. Naime, ostavši bez roditelja i bez igdje ikoga i ičega
u Brodu, njegovi ga dobročinitelji godine 1855.
povjeriše orfanotrofiju u Požegi, koji u posljednjoj Stadlerovoj godini boravka u toj ustanovi vode
isusovci. Otuda će 1859. nadareni dječak otići
u više razrede gimnazije u Zagreb, potom ući u
Bogosloviju, iz koje ga poglavari poradi njegovih
izvanrednih talenata šalju na studij filozofije i teologije u rimski kolegij Germanicum-Hungaricum,
koji vode isusovci, a studirat će na Papinskom
sveučilištu Gregoriana, koje također vode isusovci. Na tom je glasovitom Sveučilištu stekao doktorat iz filozofije i teologije. U kolegiju je uživao
naklonost isusovačkih poglavara, koji su u skladu
sa svojom dugogodišnjom tradicijom u odgoju
pridavali važnost cjelokupnom razvoju osobe.
Isusovci će ostati na Stadlerovom putu
i u kasnijem njegovom životu, onome južno od
Save. Naime, nakon njegovog imenovanja za
prvoga vrhbosanskog nadbiskupa 1881. bečki mu
dvor, u svekolikoj svojoj pomoći i brizi oko uspostave potrebne crkvene infrastrukture, u Travnik
u malo sjemenište, a potom i u Sarajevo na Bogosloviju, u skladu s njegovom željom, za profesore šalje isusovce!
Sveci i kandidati za oltar nadahnjuju i pozivaju na angažman! U čemu nas to i ove večeri
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Stadler može iznenaditi!? On je zacijelo bio čovjek
snažna značaja. A značaj, pak, nije plod boravku
u plišu i nasladi, nego se izgrađuje zahtjevnim samoodgojem! Osim toga, Stadler je bio čovjek ponosan na svoj identitet, koji je međutim manirom
pravog intelektualca živio u europskoj katoličkoj
otvorenosti! No, ipak, ono odlučujuće u Stadlera
bila je njegova snažna usidrenost u Bogu, za čiju
slavu čovjek mora investirati sve svoje snage! A
Omnia ad majorem Dei gloriam jest isusovačko
geslo! Kao pitomac Germanicuma, svake je godine sa svojim kolegama pod vodstvom nekoga patra obavljao duhovne vježbe ignacijevskog tipa.
U njima – prisjetimo se – vježbenik ponizno moli
Njegovo božansko veličanstvo za jasnoću glede
vlastitoga životnoga poziva, onoga što Bog od
njega želi, koje je to njegovo zvanje u cjelokupnosti kozmosa, a koje on potom mora pod svaku cijenu vršiti. Upravo se u ovome temelji Stadlerovo
neshvatljivo povjerenje u Božju providnost! Ako
on sam nije učinio ništa da ga dopadne tako visoka crkvena služba, koja određenom nužnošću
donosi i čast i socijalni status, ako se nje dapače i
pribojavao, onda je svakako Božja volja da je prigrli i vrši! A ono što Bog nalaže, pa bilo to i neopisivo teško, On onda pomaže da se to i vrši! Tako
čovjek postaje Božji suradnik. I zato je nadbiskup
Stadler, doslovno ni iz čega, mogao stvarati čuda!
Upravo ta familijarnost s velikim Bogom,
ali od srca k srcu, učinila je od toga zlatnog dječaka
iz brodskih sokaka istinskom proročkom figurom,
koji se, poput proroka Natana, ne boji usprotiviti
ni samom bečkom caru, zalažući se energično za
svoj narod u Bosni, kojemu je on poslan da služi
kao pastor bonus. I svojim je svećenicima govorio
da valja živjeti za oltar, a ne od oltara, tj. dajući
se i razdajući za svoj narod, posredujući mu bezrezervnu Božju naklonost. I, uistinu, sudbina se
jednoga naroda velikim dijelom odigrava i u njegovim svećenicima! A što, pak, tek reći o njegovoj
karitativnoj djelatnosti kojom je hranio bosansku
sirotinju?! Kad je preminuo, govorilo se: „Umro
je naš babo!“
Stadler nadahnjuje i danas. Njegova karizSTADLER
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ma živi, također, i u redu Služavki Maloga Isusa.
Da, valja služiti bespomoćnima, najsiromašnijima,
od kojih se ništa ne očekuje. Oni su i za prvu Crkvu bili njezino blago. No, valja se isto tako baviti
i odgojem mladih koji danas-sutra mogu stvarati
okvir društvenoga života koji garantira najveće
moguće dobro svakoga pojedinca. U tom smislu dijelim mišljenje mnogih ljudi koji kažu da su
upravo katolički školski centri ono najbolje što
Bosna u ovom trenutku imade. U njima se formira cjelokupna osobnost mladih ljudi, tj. ne samo
njihove kognitivne sposobnosti – koje dakako nikako ne treba zanemariti – nego i svijest! Jer –
quid prodest scientia, ubi non est conscientia?!
Što koristi znanje ako nedostaje savjest? A ona
očito nedostaje i u Hrvatskoj i u Europi! Uvjeren
sam da Stadler i danas poručuje Crkvi u Bosni i
Hrvatskoj da se još više otvori, da otvara katoličke
odgojne ustanove i škole, te da odgaja mlade
ljude kao cjelovite osobnosti, koji jedini mogu
biti zalog bolje budućnosti!
Svima - dobro došli!

dana bez dobrih i plemenitih ljudi koji su u Stadleru prepoznali velikana srca i uma uloživši u njega vrijeme, sposobnosti i ljubav. To je prije svega
naš preč. Pavo Madžarević iz Saveza bez imena,
koji je producent filma.
Od srca zahvaljujem autoru filma g. Stjepanu Šariću i snimatelju g. Tomislavu Babiću, koji
su Stadlera otkrili kao osobu čije je vrline vrijedno prikazati i na filmskom platnu.
Veliku zahvalnost dugujemo svima koji su
sudjelovali u filmu, glumcima, čitačima, svjedocima istine o Stadleru, zatim vokalno-instrumentalnom sastavu Šokci za 5 iz Brodskog vinogorja, kao
i našim sestrama koje su nas razveselile svojom
pjesmom.
Također, pozdravljam postulatora kauze
našeg Utemeljitelja, dr. Pavu Jurišića, dekana Bogoslovnog fakulteta u Sarajevu.

Dr. Ivan Šestak, dekan FFDI
Uzoriti gospodine kardinale, predrage
moje sestre, dragi naši prijatelji i gosti!
Zahvalni Gospodinu što nas je okupio
oko našeg velikana, zasigurno najvećeg hrvatskog crkvenog dostojanstvenika, intelektualca,
i u našoj novijoj povijesti prepoznatog kao duhovnog i materijalnog graditelja, Sluge Božjega
Josipa Stadlera, našega Utemeljitelja.
Njemu kao Utemeljitelju dugujemo postojanje naše Družbe koja je upravo ovih dana
proslavila svoj XVIII. redoviti generalni kapitul i
izabrala svoje novo vodstvo.
Dozvolite mi da najprije pozdravim uzoritoga gospodina Vinka kardinala Puljića, koji je
unatoč svojim brojnim obvezama, isključivo zbog
ovog slavlja večeras među nama. Uzoriti, dobro
nam došli! Hvala Vam za darovano vrijeme i što
ste s nama željeli podijeliti ove radosne trenutke.
Naravno da ovom prigodom želim pozdraviti i čestitati novoizabranom vodstvu Družbe
na čelu sa s. M. Radoslavom Radek.
Dokumentarni film koji će nam večeras
uprisutniti ovozemaljski životni hod našeg oca
Utemeljitelja, zasigurno ne bi ugledao svjetlo
godina XIII. broj 13.

Šokci za pet
Od srca pozdravljam sve naše, ovdje prisutne sestre, kao i one koje su u duhu s nama, i
sve Vas dragi naši prijatelji i dobročinitelji, koji ste
večeras došli podijeliti s nama našu radost.
Neka nas sve dobri Bog po zagovoru Sluge
Božjega Josipa Stadlera prati svojim blagoslovom
na našim životnim putovima!
Dobro nam došli i hvala na pozornosti!
s. Maria-Ana Kustura
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SLUGA BOŽJI JOSIP STADLER
U MEDIJIMA 2011. i 2012. GODINE
Tijekom 2011. i 2012. godine objavljeno
je u tiskovinama – stručnim časopisima, ali i drugim javnim radijskim medijima više priloga o Sluzi
Božjemu Josipu Stadleru.
Ukoliko je riječ o javnim radijskim medijima, prema kronološkome slijedu, najprije
navodimo da je dr. Agneza Szabo održala 16.
lipnja 2011. godine na Radio Mariji u Zagrebu
jednosatnu emisiju na temu „Svećenik Ivan Dujmušić - suradnik Sluge
Božjega Josipa Stadlera.“
Kako je istaknula, Ivan
Dujmušić rodom je iz
Travnika, gdje je rođen
1877., a umro u Sarajevu
godine 1937., i kao takav
jedan je od najužih suradnika prvog vrhbosanskog nadbiskupa Josipa
Stadlera. Dujmušić se,
po završetku gimnazije u Travniku, odazvao
svećeničkome pozivu i
dovršio teološke studije
u Sarajevu, te poslije
diplomske u Innsbrucku,
ali sve uz Stadlerovu potporu. Po završetku studija vratio se u Sarajevo na
raspolaganje svojem Ordinariju - nadbiskupu Josipu Stadleru. On je Ivanu Dujmušiću najprije povjerio službu katehete u
Tuzli, potom u Sarajevu, te je na službi katehete
srednjoškolske mladeži Dujmušić ostao do svoga
umirovljenja. Odlukom nadbiskupa Stadlera bio
je kroz više godina urednik poznatog časopisa
Vrhbosna. Sudjelovao je i u drugim katoličkim
časopisima: Kršćanska škola, Školski vjesnik,
Katolički list, Hrvatska straža, Napredak, Kalendar Srca Isusova i Marijina. Ivan Dujmušić bio je,
zahvaljujući i primjerima nadbiskupa Stadlera,
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poznat i kao osobiti štovatelj Srca Isusova i Marijina, i tu je pobožnost širio u narodu kao najbolji i
najsigurniji put spasenja.
Ivan Dujmušić, kazala je dr. Szabo, bio je
također i hrvatski pjesnik. Svoje pjesme rado je
posvećivao i Bl. Djevici Mariji, ali i rodoljubnim
temama. Često se potpisivao pod pseudonimom
M. Plemkić. Dujmušić je aktivno sudjelovao u
katoličkim organizacijama, napisao je više knjiga.
Među njima su i knjige: Jubilej
nadbiskupa dr. Josipa Stadlera
(Sarajevo, 1906.), Katolik i
štampa (Sarajevo, 1922.), i
druge.
Za Dujmušićeva mandata urednika časopisa Vrhbosna (1896.-1899.) slavila
se i 25. obljetnica uspostave
Vrhbosanske nadbiskupije i
dolaska nadbiskupa Josipa
Stadlera u Sarajevo. Tako je
Dujmušiću pripala i časna dužnost da u uvodniku Vrhbosne
piše i tumači narodu značenje
ovoga znamenitoga jubileja
koji je bio nošen i obnovom
posvete cijeloga vjerničkoga
naroda Srcu Isusovom. Ivan
Dujmušić nazvao je isti crkveni jubilej - jubilejom hrvatske
svijesti. Tim je povodom Dujmušić napisao i sljedeće: „Uz uspostavu 25. obljetnice Vrhbosanske nadbiskupije i dolazak Hrvata u osobi nadbiskupa Josipa Stadlera na njenu
stolicu, također slavimo i slavlje hrvatske svijesti
u Bosni i Hercegovini (...). Stoga je potrebno da
se svi nastojimo učvrstiti i obnoviti u vjeri naših
pradjedova jer bi bez te obnove u vjeri naš jubilej
bio prazna slava.” Dujmušić je u Vrhbosni napisao i sljedeće: „Uza sve teškoće i iskušenja, ipak
smo, hvala Bogu, postigli mnogo. Danas nema u
Bosni i Hercegovini većega grada pa i mjesta da
STADLER
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u njemu ne postoje barem nekoje kulturne ustanove, upravo i nastojanjem nadbiskupa Stadlera.
One će i ovdje u nama njegovati hrvatsku kulturu
i zdravi nacionalni i vjerski ponos, lijepu hrvatsku
pjesmu i lijepu hrvatsku riječ glasom i tamburicom, te ulijevati i gajiti svete rodoljubne narodne
osjećaje.”
Sestra Vesna Mateljan objavila je,
također, u više radijskih medija priloge o Slugi
Božjem Josipu Stadleru, kao i važnim povijesnim
obljetnicama, koje se odnose i na djelovanje
Sestara Služavki Maloga Isusa. Tako je s. Vesna
Mateljan 14. siječnja 2012., prigodom proslave
130. obljetnice dolaska Sluge Božjega Josipa
Stadlera u Sarajevo na službu prvog vrhbosanskog
nadbiskupa, imala na Radio Livnu emisiju o
liku i djelu nadbiskupa Stadlera s posebnim
osvrtom na njegov doprinos u rješavanju teškog
socijalnog stanja bosanskoga puka. Osim toga, na
poznatom radiju Mir Međugorje emitiran je na
dan 26. travnja 2012. godine zapaženi razgovor
s novom vrhovnom glavaricom Družbe sestara
Služavki Maloga Isusa - s. Radoslavom Radek.
S. Radoslava je govorila o radu XVIII. redovitog
radnog kapitula Družbe koji je bio od 9. do 18.
travnja u Lužnici. Izvijestila je slušatelje da su na
istome kapitulu sestre promišljale o Identitetu
Služavke Maloga Isusa u svjetlu obnovljenih
Konstitucija. Kako je kazala, sav njihov rad tih
se dana oslanjao na duh Sluge Božjega Josipa
Stadlera s posebnim naglaskom na služenje
Malom Isusu u svakom čovjeku. U Zaključcima
kapitula koji će biti upućen svim sestrama, kako
je istaknula nova vrhovna glavarica s. Radoslava,
sestre su pozvane da u svom služenju stave Boga
na prvo mjesto, po uzoru na njihova Utemeljitelja
Slugu Božjega Josipa Stadlera. Njemu je uvijek na
prvom mjestu bila slava Božja, zatim spasenje
neumrlih duša, dok „ja nisam važan“ kako je,
također, često govorio nadbiskup Stadler svim
svojim suradnicima.
Ističemo, također, da je Radio Mir
Međugorje na sam dan proslave stote obljetnice
dolaska sestara u Metković (1912.-2012.), dakle
1. svibnja 2012., emitirao zapaženi razgovor
sa s. Vesnom Mateljan o značenju i proslavi
ovog jubileja, duhovnoj pripremi zajednice za
proslavu, te o Slugi Božjem Josipu Stadleru, koji
godina XIII. broj 13.

je rado poslao sestre za rad s djecom u zabavištu
i izobrazbu ženske mladeži, te rad u župnom
apostolatu. S. Vesna je govorila o djelovanju
sestara i u dvije metkovske župe: sv. Ilije i sv.
Nikole, kroz cijelo proteklo razdoblje, kao i danas.
I u drugim se elektroničkim medijima,
također, govorilo o znamenitoj proslavi
obilježavanja 100. godišnjice djelovanja Družbe
sestara Služavki Maloga Isusa u Metkoviću
(1912.-2012.), a koja je svečano obilježena u
tome gradu 1. svibnja 2012. O tome svetome
jubileju na mjesnim se radiopostajama, koje su
slušane u neretvanskom kraju, govorilo kroz
mjesec travanj. Tako su na postajama Radio
Narona i Radio Delta više puta emitirani intervjui
koje su vodili novinari tih radiopostaja sa s.
Vesnom Mateljan. S. Vesna je govorila o Slugi
Božjem Josipu Stadleru koji je često navraćao u
Metković na svom putu kroz Dalmaciju i udovoljio
molbama naroda te im poslao sestre. Govorila je
s. Mateljan i o djelovanju sestara Družbe Služavki
Maloga Isusa kroz proteklo razdoblje u ovom
gradu, te ostvarenju njihove karizme služenja
koju im je Stadler povjerio i koja živi i danas.
Ukoliko je riječ o tiskovnim medijima,
najprije navodimo da je dr. Agneza Szabo objavila
više tiskovnih priloga o Slugi Božjemu Josipu
Stadleru, kao i o sestrama Služavkama Maloga
Isusa. Prema kronološkom slijedu najprije je to
njezin objavljeni rad pod naslovom „Jubilarno
hodočašće prvoga vrhbosanskog nadbiskupa
Josipa Stadlera u Mariju Bistricu“, u Časopisu
Gazophylacium, (God. XVI. br. 1-2, Zagreb 2011.,
str. 65-71, Summary). Uz povijesnu i za kršćansku
duhovnost značajno nacionalno svetište Majke
Božje Bistričke, u koje su hodočastili tijekom
povijesti gotovo svi velikani hrvatskoga naroda,
crkveni i svjetovni, ali i brojni kršćanski vjernici,
autorica ističe kako je uz mnoge druge crkvene
uglednike u Mariju Bistricu hodočastio sredinom
rujna godine 1907. i prvi vrhbosanski nadbiskup
Josip Stadler, danas i Sluga Božji.
U središnjem i glavnom dijelu teksta autorica iznosi i razloge zašto je i Sluga Božji Josip Stadler hodočastio u Mariju Bistricu godine
1907., te kako ga je vjernički i zahvalan hrvatski
narod radosno dočekivao i radosno pozdravljao na brojnim željezničkim postajama njegova
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hodočasničkoga puta u Mariju Bistricu. U Zlataru mu je pod vodstvom tamošnjega župnika
vlč. Mihelčića priređen i veoma svečani doček,
ustvari mali koncert, s pozdravnim govorima i s
mnoštvom djece. Razumije se, Stadler je putovao željeznicom, i o čemu su izvijestili gotovo
svi onodobni katolički mediji – novine u Hrvatskoj, ali i Bosni i Hercegovini. Iz njihovih izviješća
saznajemo koliko je Stadlerova osoba značila i
za onovremene vjernike u smislu ohrabrenja, ali
i poticaja na ustrajnost u kršćanskome nošenju
križa Gospodinova, i zajedno s njim odano i ponizno služiti Gospodinu i u bližnjima.
Što se, pak, tiče neposrednoga razloga
Stadlerova hodočašća u Mariju Bistricu, oni su,
kako piše autorica dr. Szabo, bili duhovna priprema, ali i zahvalnost za 40. obljetnicu njegova
misništva. Nju je želio osobito proslaviti u Mariji
Bistrici, ali je i podijeliti sa svojim nekadašnjim
suškolarcima – gimnazijalcima u Zagrebu. Među
njima je osobito mjesto pripadalo Jurju Žerjaviću,
tada upravitelju Gospina svetišta u Mariji Bistrici, potom i zajedno s još desetak svećenika
Zagrebačke nadbiskupije, koji su također kao
jubilarci došli u Mariju Bistricu s istom svetom
nakanom – zahvale i preporuke Bistričkoj Gospi.
Svetu misu predvodio je nadbiskup Stadler u
utorak 17. rujna 1907., a poslije svete mise nadbiskup je Stadler sebe i svoje suškolarce, kao i
jubilarce, posebnom molitvom posvetio Blaženoj
Djevici Mariji, Majci Milosti i utočištu grešnika.
Na kraju ovoga prikaza, koji je popraćen s tri
likovna priloga, među kojima je i Stadlerov lik, i s
11 stručnih bilježaka (povijesnih izvora) autorica
je zaključila da nam je Sluga Božji Josip Stadler
ostavio, također, u svetu baštinu i sjajne primjere
žarkog i zahvalnog štovanja Majke Božje Bistričke.
Ista autorica, dr. Agneza Szabo, objavila
je i opširnije priopćenje u Godišnjaku za povijest
Zagrebačke nadbiskupije Tkalčić pod naslovom „120. obljetnica osnivanja Družbe sestara
Služavki Maloga Isusa 1890.-2010.“, Zagreb 2011.,
str. 631.-642. kao i Sommario. Nakon kraćih uvodnih napomena i uz naznaku održavanja svečane
Akademije, dakle u nedjelju 24. listopada 2010.
u Dvorani Vijenac Nadbiskupskog pastoralnog
instituta u Zagrebu, autorica pomno iznosi tijek i
značenje svečane Akademije u povodu 120. obl28

jetnice osnivanja Družbe sestara Služavki Maloga
Isusa, koje je utemeljio prvi vrhbosanski nadbiskup dr. Josip Stadler, i koje su toliko dobra učinile
hrvatskome narodu, potom i svim drugim ljudima, također i u inozemstvu. Kako autorica ističe,
Akademiji su uz mnoštvo vjernika, kao i redovnica Družbe sestara Služavki Maloga Isusa pristiglih iz sve tri Družbine provincije, zagrebačke,
splitske i sarajevske, i udruga, nazočili i Prijatelji
Malog Isusa, te brojne redovnice pa i redovnici,
kao i provincijali i provincijalke, i drugi prijatelji i
podupiratelji Družbe SSMI. Akademiji su nazočili
i zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić,
vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić, vojni biskup Juraj Jezerinac, predsjednik Hrvatske
konferencije viših redovničkih poglavara fra Ivan
Paponja i drugi uglednici.
Svečanu akademiju otvorila je uvodnim i
pozdravnim riječima vrhovna poglavarica Družbe
s. Marija-Ana Kustura, koja je istaknula da Mali
Isus i danas živi u srcima sestara ove redovničke
zajednice u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te više
srednjoeuropskih zemalja, Njemačkoj, Belgiji i
Italiji. Pozdravne riječi izrekao je i uzoriti kardinal Vinko Puljić, koje autorica donosi u cijelosti, ali kako su njegove riječi već objavljene u
prošlogodišnjem Glasniku Stadler (godine 2011.),
ovdje ističemo da je uz zahvalnost Družbi sestara
Služavki Maloga Isusa i uz čestitku za tako veliki
jubilej, kardinal Puljić inzistirao i na potrebi daljnje ustrajnosti na temeljima njihove karizme – koja
je baštinjeni biser i koje je bit: velikodušno služiti
potrebnima koje susreću u svojoj svakidašnjici.
Potom autorica daje pregled prigodnih
predavanja na istoj Akademiji. Osim vlastitoga
izlaganja na temu Povijesni kontekst nastanka
Družbe sestara Služavki Maloga Isusa (1890.1912.), u čijem su žarištu sestre Služavke Maloga
Isusa i, razumije se, nadbiskup Stadler, kao i povijesne okolnosti njihova života i rada, zajedno
s velkodušnim služenjem sve do danas, i koje je
izlaganje objavljeno u cijelosti u prošlogodišnjem
Glasniku Stadler (za godinu 2011.), autorica donosi i sažete prikaze izlaganja ostalih dvaju izlaganja. To su izlaganje s. Irene Olujić na temu: Družba
sestara SMI i njezina karizma i izlaganje dr. sc.
Pave Jurišića, postulatora kauze, na temu: Nadbiskup Josip Stadler i Družba SMI.
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S. Irena je u bitnostima svojega izlaganja
podsjetila nazočne na početke djelovanja, tj. osnivanje prve kuće za sestre zajedno s počecima
njihova života i rada. Ta prva kuća, kako je kazala
s. Irena, osnovana je za zbrinjavanje siromašnih
osoba i otvorena je 24. listopada 1890. godine.
Kako je istaknula s. Irena, „svrha je Družbe
sudjelovati u životu Crkve brinući se za nejaku
Isusovu braću - bolesne, siromašne, napuštenu
djecu i stare osobe. Karizma Družbe je apostolsko-karitativna, a apostolsku dimenziju sestre žive
tako da posvećuju sve svoje sposobnosti širenju
Kraljevstva Božjega.“
Postulator kauze dr. Pavo Jurišić u
bitnostima svojega izlaganja podsjetio je nazočne
kako je nadbiskup Stadler, videći velike potrebe
onih najsiromašnijih, starih i mladih
i osobito djece, žarko želio učiniti
nešto konkretno za njih, te pružati
osobitu i trajnu pomoć za djecu koju
su mu donosile brojne majke, koje ih
zbog velikoga siromaštva nisu mogle
prehranjivati. Premda je Stadler, kako
je također kazao dr. Jurišić, zacijelo čuo
za tada poznate francuske redovnice
Male sestre siromaha, ipak ih zbog niza
okolnosti, među kojima su i specifične
političke, pa i socijalne prilike, nije
mogao jednostavno „presaditi“ u Bosnu.
Zato je razmišljao o osnutku Družbe u
„bosanskoj“ nošnji, ali i okolnostima
koje će biti prilagođene svakidašnjim
potrebama naroda. A nakon osnivanja
Družbe, Stadler nije prestajao pokazivati
i trajnu „očinsku skrb za sestre, što se vidi i kod
brige za hranu, odjeću, i slično, iz koje se zrcali
i posebna kršćanska sućut u njihovim patnjama
i bolestima, čuvanja imena i dostojanstva svake
sestre“, rekao je postulator Jurišić.
U glazbenom dijelu Akademije sudjelovali
su zborovi Služavki Malog Isusa iz Zagreba,
združeni zbor sestara SSMI iz sve tri provincije,
te dječji zbor iz Retkovca. Odabrane literarne
recitale čitao je glumac Goran Grgić. Program
Akademije vodila je Tanja Popec.
Po završetku Akademije slijedilo je u
18 sati u zagrebačkoj katedrali svečano misno
godina XIII. broj 13.

slavlje koje je predvodio je zagrebački nadbiskup
kardinal Josip Bozanić, zajedno s apostolskim
nuncijima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini:
nadbiskupima Mariom Robertom Cassarijem i
Alessandrom D’Erricom, te kardinalom Vinkom
Puljićem, biskupima Jurjem Jezerincem, vojnim
ordinarijem i biskupom Vjekoslavom Huzjakom,
ocima provincijalima i svećenicima povezanima s
ovom Družbom. Uz nazočnost brojnih redovnika
i redovnica, te mnoštva vjernika, na početku
misnog slavlja kardinal Bozanić čestitao je
obljetnicu članicama Družbe, a okupljene vjernike
pozvao da ih nose u svojim mislima i molitvama.
Zahvalio je Gospodinu koji je nadahnuo Slugu
Božjega Josipa Stadlera, prvoga vrhbosanskog
nadbiskupa, da otkrije najbolji način pomoći

siromasima svoga vremena (...) te podsjetio
kako je Stadler za ljubav prema siromasima, a
posebno prema siromašnoj i napuštenoj djeci,
oduševio mlade djevojke, koje su se odazvale da
u misteriju Božića i Betlehema vjerno nasljeduju
Dijete Isusa. Bio je to početak nove i jedine ženske
družbe nastale na području Bosne i Hercegovine
(...). Budući da je Družba SSMI ustanovljena na
blagdan Sv. Rafaela arkanđela 24. listopada
1890., uzoriti nadbiskup i kardinal mons. Bozanić
kazao je i sljedeće: „U ovoj euharistiji postajemo
dionici božanskoga života. Blagovanje Tijela i Krvi
Kristove neka u nama rasplamsa želju da i mi
budemo ‘anđeli’ – poslanici i glasnici božanskoga
života jedni drugima, posebno onima koji su
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umorni, tužni, bolesni, siromašni i slijepi za Božju
ljubav. Dao nam Gospodin potrebne milosti da i
mi budemo suradnici Njegovi i Njegovih anđela
kako bismo čuli i uslišali prošnje brojnih siromaha
u našoj domovini Hrvatskoj i dragoj nam Bosni i
Hercegovini.“
U zaključnom dijelu propovijedi nadbiskup
i kardinal Josip Bozanić, kazao je i sljedeće:
„Stara zmija neprestano pokušava uvjeriti ljude
da Bog treba nestati iz njihova života kako bi
oni postali moćni i veliki; nastoji uvjeriti da Bog
priječi ostvarenje čovjekove slobode. Međutim,
tko stavlja na stranu Boga, ne poštuje ni čovjeka,
nego mu naprotiv oduzima dostojanstvo. Vjera u
Boga brani čovjeka u svim njegovim slabostima
i promašajima, jer sjaj Božji blista nad svakim
pojedincem.“
Nadbiskup i kardinal Josip Bozanić obratio
se potom izravno i vjernicima te osobito sestrama
slavljenicama, sljedećim riječima: "Drage
sestre, moleći za nova zvanja u Družbi sestara
Služavki Malog Isusa, čestitam vam ovaj jubilej
i povjeravam vašu Družbu i sve vaše djelovanje
zagovoru Blažene Djevice Marije, kraljice anđela
i zaštiti arkanđela Rafaela, koji neka vam trajno
pomaže u produbljivanju poziva i prepoznavanju
Božjih siromaha kojima ste poslane.“
Na kraju misnoga slavlja, i prije blagoslova,
kardinal Bozanić, obratio se svima nazočnima,
posebno sestrama slavljenicama biranim
riječima, iz kojih izdvajamo: „Naši vjernici vole
redovnice jer na vašim licima i u vašem životu i
djelovanju traže ljubav Kristovu, osjećaju da vi to
možete pružiti.“
Pozvao je redovnice, osobito slavljenice,
„da budu utjelovljenje Kristove ljubavi, da budu
majke potrebnima, siromasima, majke onih koji
traže majke. Danas to traže i djeca i odrasli. Širite
majčinsku ljubav u današnjem svijetu.“
Nakon svečano otpjevanoga himna Tebe
Boga hvalimo, biranim riječima zahvale obratila
se nazočnima i vrhovna glavarica Družbe SSMI
s. Maria-Ana Kustura. Ona je, između ostaloga,
kazala: „Neka je hvala Bogu i Utemeljitelju za Dan
Družbe. Neka po Služavkama bude što prisutnije
Njegovo Kraljevstvo na zemlji. Neka je hvala
svima (...) koji ste uveličali ovo slavlje. Željela bih
da obnovljenim žarom ljubavi iskažemo Te Deum
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za sve primljene milosti (...). Ponesimo plamen
ljubavi u naše zajednice i obitelji kako bi Isus
imao toplije mjesto. Hvala svima za prisutnost!”
Dr. sc. Agneza Szabo pisala je o Slugi
Božjemu Josipu Stadleru i u listu Naša ognjišta, koji
tiskaju hercegovački franjevci iz Tomislavgrada.
Tako u broju 3. Naših ognjišta iz 2012. godine,
na str. 22 autorica donosi i naslov koji glasi:
„Član delegacije koja je pozdravila nadbiskupa
Stadlera“. Ustvari, autorica u oslonu na Travničku
spomenicu (1882.-1932.) piše, kako je „trgovac
Jozo Gjebić Marušić iz Doca kraj Travnika bio
član ugledne delegacije koje je dočekala prvoga
vrhbosanskoga nadbiskupa Josipa Stadlera pri
njegovu dolasku u Sarajevo.“ Naime, 13. siječnja
1882. dr. Josip Stadler u „Brodu na Savi je prvi
put kao prvi Natpastir vrhbosanski stupio na tlo
svoje nadbiskupije, te se željeznicom dovezao u
Zenicu. Toga je dana s tri oca franjevca proslijedio
put samostana, pa će večeras stići u Sarajevo, da
preuzme upravu svojega stada. Put ga vodio preko
Vjetrenice u Han Kumpaniju, kamo je stigao u
9,30 sati prijepodne. Već ga tu čekala deputacija
iz Travnika, da mu se pokloni. Bili su to okružni
predstojnik Prokopčić, Franjevci iz Travnika, Doca
i Guče Gore i trgovac Jozo Gjebić Marušić. Njima
se pridružio i o. Brandis, isusovac. Travnička je
delegacija imala i zastavicu iz bosanskoga platna
s natpisom iz šarenog papira: ‘Živio Josip Stadler’.
Došlo je i katoličkog naroda iz okolice, tako da je
oko sto duša bilo na okupu. Ispred sviju prozbori
novome Nadbiskupu časni starina fra Jako Baltić.
Iz stotine grla izvili su se oduševljeni poklici: ‘Živio
dr. Josip Stadler! Živio naš novi Nadbiskup! Na
mnoga ljeta!’“
Među tiskovnim medijima ovdje osobito
ističemo Metkovski vjesnik (God. V br. 54.) za
2012. godinu, koji je pod naslovom „100 godina
djelovanja sestara Služavki Maloga Isusa u
Metkoviću’“ (str. 12. do 17.) objavio opširan
povijesni pregled o tome kako su u Metković
došle sestre prije stotinu godina, i čija se
obljetnica u gradu svečano ispunila 1. svibnja
ove godine (2012.). Tako u prvim redcima ovoga
prikaza čitamo kako su Metkovčani od Stadlera,
u povodu njegova dolaska u taj grad na blagdan
Bezgrješnog začeća, dakle 8. prosinca 1904.,
molili i tražili da sestre i u njihovu gradiću otvore
svoju kuću. Stadler se naime vraćao iz Boke
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kotorske. Uz solidne pripreme i velike žrtve
mnogih, dolazak sestara u taj lijepi hrvatski gradić
konačno se i ostvario. Naime 1. svibnja 1912.
došlo je pet sestara Služavki Maloga Isusa u njihov
grad Metković, koje su ondje velikodušno služile
svima potrebnima. Uz povijesni prikaz traženja
zemljišta i gradnje kuće, kao i svečanog dolaska
sestara u Metković, upravo pred Prvi svjetski
rat, u tekstu se daje pregled djelovanja sestara
u proteklih stotinu godina. Kako na kraju ovoga
priloga čitamo, ovdje navedeni prikaz života i
rada sestara u Metkoviću i okolici temelji se na
knjizi: Vez ljubavi u tkanju jedne povijesti, koju je
napisala s. Admirata Lučić s više drugih sestara i
koja je tiskana u Zagrebu 1990. godine. Tako je
među inim, u ovome prilogu i za ovu svečanu
100. obljetnicu život i rada sestara u
Metkoviću, sažeto prikazan u četiri
dobro komponirana poglavlja. Ona
imaju ove naslove: Rad u zabavištu,
Domaćinska škola, Pouke u glazbi,
Poslijeratno razdoblje, kada su nove
jugo-komunističke vlasti pokazale
svu grubost i nemilosrdnost prema
sestrama, zatim i posljednje poglavlje
Novi samostan u Metkoviću, koji
je svečano otvoren i blagoslovljen
1. travnja 1989. godine. Ističem da
je prilog popraćen i s više lijepih
dokumentarnih fotografija, među
kojima je i sestrama najdraža
fotografija na kojoj su zajedno sa
sestrama i dječicom iz zabavišta
također i o. Ante Gabrić, rodom iz
toga lijepoga grada Metkovića, i
Majka Tereza.
Recimo, također, da se u istome
metkovskom Vjesniku nalazi objavljen i zapaženi
intervju sa s. Vesnom Mateljan pod naslovom
Samostan Sv. Obitelji u Metkoviću (na str. 17.-18.).
Sestra Vesna Mateljan vrlo je dobro odgovorila
na desetak postavljenih pitanja kojih je bit: kako
se postaje časna sestra? Tko odlučuje o tome
što će sestre raditi u samostanu? Ima li i danas
zvanja? Za koliko se djece i mladih, kao i žena u
starijoj dobi brinu? U čemu sve poučavaju djecu
i mladež? Uloga i značenje sestara u župama?,
i tako redom. Vrijedno je spomenuti da su na
stranicama istoga metkovskoga Vjesnika i bilješke
godina XIII. broj 13.

o pristupu 55 novih članova – Prijatelja Maloga
Isusa, što nam je svima osobito drago.
Vrlo dobar prilog o životu i radu sestara
u Metkoviću, također u prigodi njihove 100.
obljetnice velikodušnoga služenja objavio je i
Glas Koncila 13. svibnja 2012. godine na str. 24.
Autori priloga M. Menalo i M. Mijoč u naslovu
Stoljeće djelovanja sestara Služavki Maloga Isusa
pomno ističu kako su sestre u taj grad donijele
nove oblike služenja. Otvorile su zabavište za
djecu, davale pouke djeci i mladima iz njemačkog i
francuskoga jezika, pouke iz glasovira, pri čemu je
sestrama glasovir nabavio sam njihov Utemeljitelj
- nadbiskup Stadler. Osim toga, sestre su u
tamošnjoj župi sv. Ilije vodile i crkveno pjevanje,

vodile su uređenje crkve i crkvenog ruha, davale
pouke djevojkama iz ručnoga rada, te vezenja,
krojenja i šivanja, a vodile su i Domaćinsku školu.
Za sve vrijeme Prvog svjetskog rata, kroz pune su
četiri godine pekle i kruh za cijeli grad. A u kućnoj
su radionici šivale i plele za sve građane. Ipak,
nakon godine 1945. i one su prošle kroz velika
progonstva i nepravde, a oduzete su im i sve
njihove škole kao i javne djelatnosti, zajedno sa
zabranom poučavanja djece i mladih. Međutim,
svojom su ljubavlju uspjele preživjeti sve progone
i nastaviti djela služenja sve do danas.
Dr. sc. Agneza Szabo
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IZ POVIJESTI GLASNIKA SRCA ISUSOVA I MARIJINA
(1892.-2012.)
U našoj javnosti sve je više poznato da jedan od najpopularnijih hrvatskih katoličkih listova
koji danas izlazi u Zagrebu pod naslovom Glasnik
Srca Isusova i Marijina slavi svoju 120. obljetnicu
(1892.-2012.). Ali taj vrijedan časopis pokrenuo
je prvi vrhbosanski nadbiskup, danas i Sluga Božji, Josip Stadler, razumije se u Sarajevu. Ovime je
postavio i temelje širenja štovanja Srca Isusova u
cijelom hrvatskome narodu: u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, i razumije se i među Hrvatima u
iseljeništvu, kojih je sve više bilo i u Stadlerovo
doba. Stoga u nastavku izlaganja iznosimo Stadlerova nastojanja i preporuke u tome smislu.
Zašto i kako je nadbiskup Stadler pokrenuo tiskanje ovoga Glasnika?
Prije svega dobro je poznato da se Sluga
Božji Josip Stadler, stigavši u Sarajevo, odmah
pokazao osobitim štovateljem Presv. Srca Isusova. Odmah je pokrenuo službeni nadbiskupijski
časopis kojemu je dao naslov Srce Isusovo i koji
pod tim svetim imenom izlazi punih pet godina,
odnosno do početka 1887. godine kada časopisu
daje naslov Vrhbosna. I ne samo to. Kako čitamo
u nadbiskupijskom glasilu Srce Isusovo od 15. siječnja 1882., godine, Stadler je svojoj nastupnoj
poslanici koju je uputio svećenstvu i puku Vrhbosanske nadbiskupije u prigodi svečanog ustoličenja za prvog vrhbosanskog nadbiskupa dao
naslov Pod zastavom Srca Isusova, a za vrijeme
te svečanosti cijelu svoju nadbiskupiju posvetio
je Presv. Srcu Isusovom i Srce Isusovo proglasio
‘’glavnim čuvarom i patronom’’ novoosnovane
nadbiskupije. A samo dvije godine poslije, to jest
25. kolovoza 1884. godine, počeo je kopati temelje za gradnju katedrale u čast Presv. Srca Isusova,
koja je posvećena već 14. rujna 1889., jedine s
takovim naslovom u hrvatskome narodu.
Nadbiskup Stadler razmišljao je i dalje o
širenju pobožnosti štovanja Srca Isusova u narodu i u tu je svrhu, dvije godine poslije nakon svečane posvete katedrale, odlučio pokrenuti i Glasnik Presv. Srca Isusova. Naime, sredinom ljeta
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godine 1891., dovezao se na Stup u sarajevskom
polju na gradilište glasovite crkve Uznesenja Marijina na Stupu, gdje se već nalazio župnik Franjo
Venhuda. Upravo njemu povjerio je nadbiskup
Stadler uređenje i izlaženje Glasnika. U svojoj
knjizi pod naslovom: Uspomene sarajevsko - poljskog župnika, zapisao je Franjo Venhuda i sljedeće: „U kolovozu godine 1891. dovezao se k nama
na Stup naš nadbiskup, da pogleda šta smo sve
uradili (…). Pred župom, na cijelom prostoru, skupljen je sav kamen za gradnju crkve. Nadbiskup
se smiješio. Srce mu je bilo prepuno radosti. Da
je zadovoljan, vidjelo se iz njegovih riječi: ‘Lijepo
i svrhovito ste to uradili. Takove provincijske župe
dosad u Bosni nema!“
Vlč. Venhuda bilježi da ga je nadbiskup nakon kraćeg razgovora o daljnjem programu gradnje crkve, pogledao u oči te mu rekao: „Sad čujte
što vam stavljam na srce! Župnik kraj svih briga za
svagdanji kruh ne smije zaboraviti ni duhovne potrebe kako svojih župljana, tako i cijeloga naroda.
Naša je stolna crkva posvećena Presvetom Srcu
Isusovu, a time je ujedno i cijela Bosna i Hercegovina njemu posvećena. No dosad nemamo časopis, koji bi širio njegovo štovanje i zagrijao srca
vjernika da zavole božansko Srce. Zato ćemo početi izdavati časopis Glasnik Srca Isusova, a vama,
dragi Franjo, povjeravam njegovu uređivanje. Šta
kažete na to, velečasni?“
„Posla se ne odričem, ta radi toga sam i
došao u Bosnu da pomognem koliko mogu. Ne
bojim se administracije, ali se bojim da moje znanje, iskustvo i snage neće biti dovoljne”, odgovorio sam iskreno i pošteno.
Ističem da je nadbiskup Stadler bio ustrajan i stoga je i dalje nastavio: „Kad gospodin Bog
pomaže, onda sve ide dobro. Zato se ništa ne bojte! Usrdno molite Duha Svetoga za pomoć. Dobru
molitvu Bog ne odbija! Mi ćemo vam također pomagati. Pa onda s voljom na taj posao! Napravite
potrebne priprave, da već na Novu godinu 1892.
bude prvi broj Glasnika u rukama čitatelja!“
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Slijedio je i odgovor vlč. Venhude: „Pokušat ću, preuzvišeni, ali ne znam da li ću to uspjeti.“ Potom također piše: „Pristao sam kao u polusvijesti, jer su mi se u glavi pretakale tolike misli,
da mi se od toga mutilo. Lako se kaže: ‘Napravite
potrebne pripreme’. Ali, gdje tiskati? U Sarajevu, u Zagrebu ili gdje drugdje? Sjetio sam se da
u Brnu već nekoliko godina izlazi časopis: Škola
božanskog Srca Gospodnjeg. Odmah sam odlučio
pisati benediktincima u Brno, jer oni imaju tiskaru. Rezultat je bio dobar: kratkim dopisivanjem
i dogovorima pogodili smo se za cijenu. Uprava
nam je odobrila vrlo niske cijene i još nam je ponudila drugu prednost, da će nam dati na raspolaganje prikladne slike, kojih imaju mnogo. Za
svaki će nam broj dati besplatno po dvije. To smo,
naravno, vrlo rado i zahvalno prihvatili (…). Više
se nisam bojao. S voljom sam se prihvatio posla.
Ubrzo smo nakon toga uredili članke za prvi broj.“
Potom je u istoj knjizi vlč. Venhuda zaključio svoju malu povijest o početcima izlaženja Glasnika sljedećim riječima: „Kao što vidimo nije bio
laki početak Glasnika, ali s Božjom pomoći Glasnik se održao i napredovao. Nakon dvije godine
izlaska tiskao se najprije u Sarajevu, a zatim u Zagrebu. Tu su ga preuzeli oci isusovci, gdje i danas
izlazi. Ljetos se navršilo četrdeseto godište.“ Mislio je na godinu 1933. kada je ove vijesti objavio.
Kako je bio zamišljen sadržaj Glasnika
Srca Isusova?
Izvorne vijesti o počecima Glasnika Srca
Isusova zabilježio i nadbiskupijski glasnik Vrhbosna sredinom ljeta 1891., godine. Naime, pod naslovom Glasnik Presvetoga Srca Isusova, urednik
Vrhbosne dr. Andrija Jagatić, napisao je sljedeće:
„Veleč. gospodin Franjo Venhuda, župnik u Sarajevskom polju, pokrenuo je ovaj veoma znameniti listić koji će donositi: 1. Rasprave o Presv. Srcu
Isusovu: 2. Isticat će sve što nas može potaknuti na to da štujemo Majku Mariju, tu ključaricu
Presv. Srca Isusova; 3. Opisivat će crtice iz života
onih svetaca koji su se osobito odlikovali pobožnošću naspram Presv. Srca Isusova; 4. Navodit će
događaje iz kojih će se razabrati milosti duhovne i dobročinstva primljena po pobožnosti Presv.
Srca Isusova 5. Gledat će po koju nauku o Isusu
navesti, koja nas može bolje upoznati sa životom
godina XIII. broj 13.

Njegovim, a osobito sa čuvstvima njegovog Presv.
Srca. Glasnik će izlaziti svakog mjeseca po jedanput u 24 str. (...). Prvi je broj razaslan i veoma je
ukusan. Preporučamo mladi pothvat najtoplije
braći svećenicima, neka nađu pretplatnika svuda, naročito među hrvatskim pukom i hrvatskom
mladeži.“
A već početkom godine 1892., dakle u prigodi desete obljetnice dolaska nadbiskupa Josipa
Stadlera u Sarajevo, u broju 4. časopisa Vrhbosna
čitamo i ove vijesti: ispod glavnog naslova Prosvjeta jest i naslov Glasnik Presvetoga Srca Isusova, iz kojega doznajemo da je presvijetli gospodin nadbiskup vrhbosanski Josip Stadler upravio
na urednika ovoga lista, dr. Andriju Jagatića, sljedeće pismo: „Veoma me je obradovala vijest da
će Vaša Velečasnost izdavati mjesečni list u slavu
Presv. Srca Isusova, komu je sva naša nadbiskupija i prvostolna crkva posvećena. Ništa toliko nije
nužno našim vjernikom, koliko poznavati Gospodina Isusa i sve što je za nas učinio, naročito
muku i smrt Njegovu, a osobito Njegovu ljubav
od koje je toliku muku za svakoga nas trpio. Upravo zato je tolike strašne muke trpio, da nam svoju
ljubav pokaže. Nastojte dakle vjernicima u pravoj
slici pokazati tu ljubav, koja u svakom i njegovom
djelu kao alem kamen sjaji, i potiče nas, da Gospodinu Isusu za toliku ljubav vratimo ljubav. Bog
blagoslovio Vaš trud i dao Vam, da Vam pođe za
rukom, upoznati vjernike sa ljubavlju našega Gospodina, ne bi li se na tom ognjištu ugrijalo mnogo
srce od grijeha ohladnjelo. Tko se na tom ognjištu
ne grije, gdje će onda usplamtiti od ljubavi k Isusu, bez koje se nitko spasiti ne može. – Buduć da
se ja nadam, da će vjernici veliki plod moći ubrati
od toga lista, preporučam ga ne samo svim našim župnikom, i ostalim duhovnim osobam, nego
i ostalim prijateljem naroda, da ga čim više mogu
razprostrane po svih krajevih naše domovine.“
Tako je godine 1892. počeo u Sarajevu
izlaziti naš najstariji vjerski časopis koji je utemeljio nadbiskup Josip Stadler u čast i slavu Presv.
Srca Isusova i promicanja njegova štovanja u narodu. Prve dvije godine Glasnik su uređivali svećenici Sarajevske nadbiskupije Franjo Venhuda
(1892.) i Matija Pavić (1893.). Sljedeće godine,
također po želji nadbiskupa Stadlera, uređivanje Glasnika preuzimaju isusovci u Travniku (do
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1896.) i u Sarajevu (do 1905.). Godine 1905.
uredništvo Glasnika seli se u Zagreb u novosagrađenu rezidenciju Družbe Isusove u Palmotićevoj
ulici. Za svoju 25. obljetnicu godine 1916. Glasnik
je dosegao nakladu od 45 tisuća primjeraka, dok
je godine 1892. tiskan u svega 900 primjeraka!
Uz spomenutu obljetnicu Glasnikov urednik p.
Stjepan Babunović piše: „S toplom zahvalnošću
sjeća se ovom prilikom Glasnik svih onih koji su
njegovu razvitku i procvatu na bilo koji način
štogod doprinijeli, a to su u prvom redu: njegov
osnivač nadbiskup Stadler, njegovi bivši urednici,
njegovi pisci i povjerenici, a osobito nadbiskupi i
biskupi, koji su ga opetovano toplo preporučili, te
svećenstvo, koje je Glasnik smatrao vjernim svojim pomagačem, napokon svi njegovi pretplatnici
i prijatelji i dobročinitelji.“
Glasnik će za koju godinu navršiti stodeset godina svojeg boravka u Zagrebu uz baziliku
Srca Isusova. Do izbijanja Drugoga svjetskoga rata
naklada Glasnika bila je najveća uopće
u njegovoj sto dvadesetoj povijesnici.
Glasnik je tiskan u 65 000 primjeraka!
Krajem Drugog svjetskog rata
tiskara Glasnika je zaplijenjena i poslana u Podgoricu (Titograd) gdje se u njoj
tiskao dnevni list Budućnost. Posljednji
broj Glasnika Srca Isusova godine 1945.
nosi naslov Glasnik Srca Isusova i Marijina. I tada je zabranjen. Od godine
1949. u iseljeništvu u Austriji izlazi Glasnik do 1968., ali kako se čini bez formalnog dogovora s Družbom Isusovom
pa stoga to austrijsko tiskanje Glasnika
ne znači kontinuitet s Glasnikom u domovini.
Pod naslovom Glasnik Srca Isusova i Marijina taj se časopis ponovno
tiskao godine 1963. i nosi ga još i danas. Recimo, također, da je Glasnik od
početka svoga izlaženja i glasilo Apostolata molitve. Riječ je o nakanama koje
Sveti Otac preporučuje za molitvu cijeloj Crkvi, osobito članovima Apostolata
molitve. Te su nakane uvijek bile aktualne, kretale su se oko najvažijih događaja i problema svijeta i Crkve.
Domovinski rat jest na neki na34

čin treće razdoblje u životu Glasnika koje je ostavilo teške posljedice. Do pred sam rat naklada
Glasnika Srca Isusova i Marijina iznosila je više
od 40 tisuća primjeraka, a s ratom je više nego
prepolovljena, da bi se danas tiskao u manje od
15 tisuća primjeraka. Naime, u tom je ratu otpao velik broj čitatelja u Bosni i Hercegovini, u
Srbiji i Crnoj Gori, kao i mnogi čitatelji i u samoj
Hrvatskoj, koji su morali napustiti svoje domove
pa i naviku praćenja vjerskog tiska. Po završetku
obrambenog rata, mnogi su pretplatnici, osobito
stariji, zacijelo i umrli. Stoga nam je svima sveta
dužnost, također i na Stadlerovim primjerima,
promicati štovanje Presv. Srca Isusova i Marijina,
također i traženjem novih pretplatnika. Osobito i
mlađih generacija.
Dr. sc. Agneza Szabo
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STADLER »OVJEK 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 će započeti 11.
listopada 2012., 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.), a
završit će 24. studenoga 2013., na svetkovinu
Krista Kralja svega stvorenja. Početak Godine
vjere podudara se sa zahvalnim sjećanjem na ova
dva velika događaja koja su označila lice Crkve
u našim danima. U listopadu 2012. u Vatikanu
će se održati Opće zasjedanje biskupske sinode
s temom Novom evangelizacijom za prenošenje
vjere. Taj će događaj biti „dobra prigoda da se
čitavo Crkveno tkivo uvede u vrijeme osobitog
promišljanja i novog otkrivanja vjere“, istaknuo je
Papa.
U Vrhbosanskoj nadbiskupiji kardinal
Vinko Puljić na Prvu nedjelju došašća 2011. otvorio
je Godinu vjere u Vrhbosanskoj nadbiskupiji.
Kongregacija za nauk vjere pripremila je
Dokument s pastoralnim smjernicama za Godinu
vjere, koji je 23. ožujka 2012. objavio Tiskovni
ured Svete Stolice. Donesene su pastoralne
smjernice kako na planu opće Crkvu, tako i za
biskupske konferencije, biskupije i župe, u vidu
poticanja na jače i zauzeto življenje vjere.
Cilj Godine vjere jest pridonijeti istinskom
i obnovljenom obraćenju Gospodinu, jedinom
Spasitelju svijeta. Drugi vatikanski sabor je
na osobit način posvijestio temeljnu potrebu
neprestanog rasta i stalnog obraćanja, promjene
na dobro, tj. preispitivanja svojeg ponašanja u
odnosu na vjernost korijenima vjere, imajući
na umu da su nam vrata vjere koja uvode u
život zajedništva s Bogom uvijek otvorena. Kroz
sakrament pomirenja jača se vjera i raspoloživost
srca za djelotvornu ljubav. Godina vjere ima biti
godina XIII. broj 13.

prikladno vrijeme za „pokornička slavlja“ da se
od Boga moli oprost, „naročito za grijehe protiv
vjere“, da se ojača slavljenje vjere u liturgiji,
osobito u euharistiji. „Želimo, kaže papa Benedikt,
da Godina vjere u svakom vjerniku potakne
čežnju da dublje promišlja o dragocjenom daru
vjere, da javno ispovijeda vjeru u punini, s
obnovljenim uvjerenjem, s pouzdanjem i nadom.
Moramo s novom radošću u srcu uživati Božju
riječ i Kruh života, koji se daju kao potpora onima
koji su njegovi učenici (usp. Iv 6, 51). Pozvani smo
dopustiti da se Božja Riječ spušta u naše srce i
dopustiti da ga oblikuje milost koja preobražava“,
zaključuje Papa.
„Sve inicijative u prigodi Godine vjere trebaju biti osmišljene tako da potpomognu ponovo
otkriti hod vjere, kako bi snažnije izašli na vidjelo
˝radost i novo oduševljenje za susret s Kristom˝.
Vjernici su pozvani da obnovljenim žarom budu
vjerodostojni i radosni svjedoci vjere svima koji
traže Boga, te ih svjedočanstvom svog života potaknu na bolje upoznavanje vjerskih sadržaja i
potiču na susret s Isusom. To od vjernika danas
traži i ozbiljnost vremena i dubokih promjena
koje čovječanstvo proživljava. Ispovijedanje vjere ustima uključuje i javno ispravnije i zauzetije
življenje vjere, nastojanje da naše prianjanje
uz evanđelje bude svjesnije i snažnije. Vjera je
iskustvena spoznaja da nas Bog ljubi i potpuno
osobno predanje Bogu kao odgovor na tu ljubav.
Papa je istaknuo da je vjera prihvaćanje Gospodina i da bi se živjelo s njim, što se očituje u
svjedočenju, u javnom zauzimanju za vrjednote
vjere, kroz životno usvajanje sadržaja koje Crkva
naučava i živi. Bitno je poznavati vjerske sadržaje,
umom i voljom prihvaćati nauk Crkve, te ga radosno i iskustveno prenositi drugima, svjedočeći
tako i osobnu i crkvenu dimenziju vjere. Pozvani smo da pronađemo načina da, u Godini vjere,
javnim učinimo ispovijedanje Creda. Da se stekne
sustavno poznavanje sadržaja vjere dragocjen je i
bitan Katekizam Katoličke crkve, kao ˝dragocjeno
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i nužno pomagalo˝, koje pruža stvarnu potporu
vjeri, poglavito onih koji rade na formaciji vjernika, tako presudnoj u našem kulturnom ozračju“,
kaže papa Benedikt. Stoga potiče biskupske konferencije da daju prednost katehetskoj formaciji.
Godina vjere bit će, također, dobra prilika
da osnažimo svjedočanstvo ljubavi kroz jačanje
karitativnog svjedočenja. Vjera ljubavlju djelotvorna postaje novo mjerilo shvaćanja i djelovanja koje mijenja čitav čovjekov život. Vjera omogućuje da upoznamo Krista, a njegova nas ljubav
potiče da se skrbimo za svoga brata na njegovu
životnom putu – zaključio je Benedikt XVI. Zahvaljujući vjeri možemo u onima koje susrećemo i
koji traže našu ljubav prepoznati lice Gospodina
uskrsloga: „Zaista, kažem vam, što god učiniste
jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“ (Mt 25, 40).
Kongregacija za nauk vjere u Noti s pastoralnim smjernicama za Godinu vjere stavlja
naglasak da su sveci i blaženici istinski svjedoci
vjere, te da će biti uputno da biskupske konferencije porade na što boljem upoznavanju svetaca
sa svoga teritorija, koristeći u tu svrhu također i
suvremena sredstva društvene komunikacije. Na
tom tragu je i ovo razmišljanje o liku Sluge Božjeg
nadbiskupa Josipa Stadlera, koji je istinski živio
i svjedočio vjeru na ovim našim prostorima. On
nam je izvrsni uzor kako se u svakodnevnici vjera
u trojedinog Boga živi, naviješta, brani i ispovijeda.
Sluga Božji nadbiskup Josip Stadler
čovjek vjere
Stadler je cijelim bićem živio i svjedočio
da je vjera bogoslovna krjepost po kojoj vjerujemo u Boga i sve što je On rekao i objavio i što nam
Sveta Crkva predlaže vjerovati. Vjeruje u Božju
ljubav koja nam je objavljenja u Isusu Kristu. Svijest da je ljubljeno Božje stvorenje, da je Bog dobri Otac, nosi ga već od djetinje dobi, u kojoj je
doživio svojevrsnu psihotraumu zbog rane smrti
roditelja, brata i sestre. Od malena pa do smrti
živi očiju uprtih u Boga, živi Božji milosni dodir.
Stadlerov Bog je vrhunac duhovnih čovjekovih težnji, srž vjere, temelj nade, uzrok svakog blaženstva, početak i korijen opravdanja. Čvrsto vjeruje
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da se svijet, sav njegov osobni život i rad, nalaze u Božjim rukama. U poniznosti i otvorenosti
predaje se Bogu cijelim bićem: razumom, voljom,
osjećajima, dušom i tijelom, pa se ne boji nikakvih prividnih tragedija i teškoća, nikakva 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 Boga i potpunu predanost potrebama
povjerenog mu puka.
Sav Stadlerov život 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). Na putu
u Sarajevo, podno Blažuja, u snježni i hladni siječanjski dan 1881., ljubi zemlju bosansku, križa se i žarko ustima izgovara: „Pomoć je naša u
imenu Gospodnjem koji je stvorio nebo i zemlju“,
te moli apostolsko vjerovanje. S vjerom u Boga i
potpunim predanjem u Božje ruke započinje svoju nadbiskupsku službu. Nosi ga nutarnji žar vjere
da Božjom pomoću pomogne da zasja zraka svjetlosti na licu ispaćenog puka i luč vjere u dušama
otvorenim za Božju milost. Došao je u siromašnu
Bosnu goloruk, bez novaca i osiguranih sredstava, ali on vjeruje, uzda se u dobrog i svemoćnog
Boga, koji svojih nikada ne ostavlja. Božjom pomoći i pouzdanjem u Njegovu milost, postupno,
zdušno i ustrajno, organizira život u povjerenoj
mu nadbiskupiji, makar je 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 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 daSTADLER
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vat će… Providjet će
cilju, preporađati se
Bog“, zapisuje VrhboDuhom Božje milosti.
sna prigodom njegoStadler živi istinu da je
ve smrti 1918. godiBog Vječnost, Ljubav,
ne.
Blizina, Dobrota, i to
Stadlerova
radosno svjedoči svivjera u Božju dobroma oko sebe, i riječju i
tu dolazi do izražaja i
djelom, i na to potiče
u njegovu nastojanju
i usmjerava i povjerei želji da upozna i isni mu puk. Sve radi u
puni Božju volju. To je
svjetlu vjere, a ono što
Stadlerovo intenzivduboko u sebi vjeruje
no traženje sebe i nato pretače i u svoj
laženje Boga, njegovo
rad, i u odnos prema
upoznavanje sebe i
drugima. Vjeru hrani i
ispitivanje što Bog
jača molitvom, te kaže:
želi od njega, kako
„U knjigama tražimo
bi u potpunosti ispuBoga, a u molitvi ga
nio volju Božju. Pinalazimo. Molitva je
smo rektoru Germaključ koji otvara Božje
nicuma od 21. srpnja
srce.“ Molitva uvijek
1882., u kojem piše
prethodi njegovim nao vjerskim prilikama i
stojanjima i planovistanju povjerene mu
ma, a Krist je središte
nadbiskupije, završasveg njegovog djelova riječima: „Dakle,
vanja. Stadler je bio
neće mi nedostajati Dar nadbiskupa Stadlera samostanskoj crkvi u Fojnici evanđeoski jednostaposla. Neka mi samo
van i ponizan, u vjeri
Bog dadne milost da ispunim njegovu svetu vostamen, čvrst, u vjerskim, moralnim načelima nelju.“ Stadler je čovjek duboke molitve, te intenpokolebljiv, neslomljiv, hrabar u poduzimanju za
zivno surađuje s milošću Božjom, koja je u njemu
bilo koju Božju stvar, nenadmašiv u ljubavi prema
čudesno djelovala. Pater Franjo Hammerl, onaj
bližnjima, a osobito prema siromašnima i nezbrikoji je Stadlera „mogao promatrati iz najbliže blinutima. Njegov tajnik don Antun Buljan, u rukozine i u povjerljivom općenju s tim mužem Božpisnim uspomenama na nadbiskupa Stadlera, od
jim“, u rukopisnom Stadlerovu životopisu, pod
3. prosinca 1954., za njega posvjedočuje: „Bio je
naslovom Karakter, zapisuje da „tkogod je imao
otvorena slika, na kojoj su svi lako mogli vidjeti
sreću, da može povjerljivo s ovim velikim nadcrte značaja, radinosti, najdublje vjere, pobožnobiskupom općiti, taj se divio njegovoj živoj vjeri.
sti, izvanredne ljubavi prema sirotinji, veledušnoSve je shvaćao s nadnaravne strane.“ Uronjen
sti, samozataje, koja nije tražila sebe.“
u nadnaravnu realnost sve je zahvaćao svojom
Katolički tjednik, prigodom desetgodišnjivjerom, osvjetljavajući njome one koji su mu se
ce Stadlerove smrti, 9. prosinca 1928., na naslovpribližili. Stadlerova vjera nije samo čin razuma
noj stranici zapisuje: „Stadler je vjerovao. Dubonego i duboko osobno iskustvo da je on jedno s
ko, svetački vjerovao. Trebalo ga je samo čuti gdje
Kristom, da se „obukao u Krista“.
propovijeda, ili pročitati jednu stranicu koje bilo
Stadlerov Bog je milosrdni Bog, kojeg čenjegove korizmene okružnice. Trebalo ga je samo
sto moli da mu bude milostiv. To je ona spremnost
promatrati gdje moli u svojoj kapeli, ili gdje pjeva
neprestano ispravljati svoje misli, riječi i djela, sav
´Te Deum´. Svaka je žilica u njemu molila i vapisvoj hod usmjeravati prema Bogu kao jedinom
la za Isusom, koji mu je uvijek bio i na jeziku i u
godina XIII. broj 13.
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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.“ Stadler je 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.
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. Sav je na liniji onog što nalaže
i današnji 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.“
Stadler Crkvu osjeća svojom, ljubi i živi
svoje svećeničko zvanje i poslanje. Papinska riječ
mu je svetinja. U svom osjećaju vjere, a tako i u
svojoj propovijedanoj i pisanoj riječi, ima izraziti
osjećaj crkvenosti. Vjerno se držao crkvene tradicije i živog crkvenog učiteljstva sv. Crkve. I u
teškim časovima je pokazao kako se, ne samo u
vjerskim i u ćudorednim naukama, nego također
i u crkveno-disciplinskim pitanjima, znade sinovski i potpuno podvrgnuti sudu Apostolske Stolice,
zapisuje na str. 33. Almanah Bogoslovskog zbora
„Stadler“, 1896.-1926.
Stadlerova pisana riječ nastajala je kao
odgovor potrebama vremena i prilika u kojima
živi, da podigne vjeru i kulturu u narodu, da po38

mogne u vjerskom nauku svećenicima i vjernicima. Osim što piše znanstvene članke iz filozofije
i teologije, piše, prevodi i objavljuje i nabožne i
pastirske spise, koje je držao potrebnim za kršćansku izobrazbu hrvatskoga puka. Napisao je
više od osamdeset pastirskih poslanica svećenicima i vjernicima, s korisnim temama, kao što su
o svojstvima vjere, kako suzbiti vjersko neznanje.
Osniva listove i pokreće časopise te svojim prilozima sudjeluje u njima. Svećenicima je dao priručnu homiletsku knjigu: „Kako valja naviještati
riječ Božju propovijeđu ili katekizmom“. Ovo je
djelo sastavio po francuskim uzorima: Fenelonu,
Dupanloupu, Bossuetu, Fleuryu. Za svećenike
je priredio i proširio i drugo veće djelo u osam
svezaka s naslovom „Propovijedi o nauku kršćanskom od o. Jeronima Filipovića franjevca iz Rame
u Bosni“. Ove su propovijedi jezgrovita sadržaja i
pisane pučkim stilom. Stadler je strogo obavezao
svećenike svoje nadbiskupije, one koji su radili u
pastoralnom radu na župama, da se drže reda Filipovićevih propovijedi. Uz ove homiletske radove sastavio je i izdao pomoću nekih stručnjaka Ritual u trostrukom izdanju: veći, manji i svečaniji.
A sve na slavu Božju, za širenje i učvršćenje vjere
u povjerenom mu puku.
Stadler u nastupnoj propovijedi 15. siječnja 1882., naslovljenoj Pod zastavom Srca Isusova, ističe: „Veliki i mnogovrstni su darovi Duha
svetoga; nu najdragocjeniji i najspasonosniji jesu:
vjera, ufanje i ljubav; to su od Boga u krštenju već
ulivene a u potvrdi povećane krieposti, bez kojih
nema kršćanske krieposti, nema spasa. 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.“ Napominje svećenicima kako za postignuće Kraljevstva nebeskoga nije dosta od Boga
objavljene, a od Katoličke crkve predložene, vjerske istine jasno i općenito samo vjerovati, nego
da je potrebno da svećenici kao zakoniti i pravi
pastiri vjerske istine od Boga objavljene i nužne za
spasenje, kao i sav katolički nauk koji im u tome
pomaže, potanko vjernicima tumače. A budući
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da sama vjera, premda je početak i temelj spasa
ljudskoga, ne može nas sama uvesti u vječni život,
potrebno je poznavati put vjere i njime postojano
ići, naime obdržavati zapovijedi Božje i crkvene,
kreposno živjeti, a grijeha se čuvati, istaknut će
Stadler.
U poslanici vjernicima, u siječnju 1883.,
Stadler poziva vjernike da prionu uz Božju Riječ
i da se po njoj ravnaju, da po njoj žive. Jedino
na taj način moguće je suzbiti neznanje vjerskih
istina, a time i manjkavost življenja prema vjerskim istinama. „Kao što je
svećenikova dužnost propovijedati Riječ Božju, tako je i
dužnost vjernika slušati ono
što im svećenik propovijeda“,
zaključuje Stadler. Stoga poziva na pažljivo slušanje propovijedi i razmišljanje o onome što se čuje, da „te riječi
ne ostanu bez ploda“, nego
da plod nađu u dobru srcu i
ostvaruju se kroz osobni život
vjernika. Istom prigodom u
poslanici upućenoj svećenicima Stadler govori o obrazovanju puka te ističe kako
je naviještanje Božje Riječi i
tumačenje vjerskih istina najveća dužnost svećenika. Stoga nalaže da svećenici svake
nedjelje tijekom godine tumače dijecezanski katekizam.
Ujedno dokida čitanje katekizma Biskupovače, a katekizam Zagrebačke nadbiskupije
proglašava dijecezanskim katekizmom u biskupijama pod
njegovom upravom. U poslanici govori i o potrebi
poduke laika u kršćanskom nauku kako bi ondje,
gdje svećenik ne može stići, nedjeljom i blagdanom oni okupljali druge i podučavali ih.
U poslanici koju je uputio svećenstvu u
siječnju 1885., Stadler ukazuje na širenje racionalističkih strujanja u Europi, čije su ideje preko
literature počele zapljuskivati i bosanskohercegovačko podneblje, te poziva na poslušnost Crkvi i
godina XIII. broj 13.

njezinom učiteljstvu. Stadler napominje: „Umom
se koristimo kod vjere dokle god možemo služiti
se, a kad je naš razum nemoćan trebamo se podvrći Najvećem Umu, tj. Bogu.“ Poziva na poslušnost crkvenom učiteljstvu, s posebnim osvrtom
na okružnicu Leona XIII. protiv „slobodnog zidarstva“. Preporuča svećenicima da puku tumače
katekizam i da pri tom „ne osjećaju nikakove dosade“, jer je tumačenje katekizma najbolje oružje
protiv racionalističkih ideja. U poslanici namijenjenu puku, govoreći o protucrkvenim gibanjima,
Stadler iznosi da je jedina glava Crkve i onaj tko zapovijeda
Krist, koji je ovdje na zemlji u
osobi svoga namjesnika. „Taj
upravitelj jest Crkva, koja je
sa svojom tradicijom i učiteljstvom jedina čuvarica i tumačiteljica objave.“
U poslanici u kolovozu
1885., napominje svećenicima
da budu svjesni dužnosti koju
im je Isus povjerio rekavši:
„Pođite dakle i učinite mojim
učenikom sve narode krsteći
ih … (Mat 28, 19)“. Od pastira se traži da budu teološki
obrazovani jer „dokle god,
braćo, nam bogoslovna knjiga
ne omili ... dotle neka se ne
čudi što mu je narod zaostao
u vjeri i ćudorednosti“. Govori
o ispitima za župnike, koje će,
u Vrhbosanskoj nadbiskupiji,
polagati svake šeste godine i
dijecezanski i redovnički svećenici.
Stadler je iskreno uvjeren da Krist govori
s dva mjesta: iz tabernakula i Vatikana. Kako bi
slušao Krista, tako sluša i Njegova namjesnika.
Stoga mu je prigodom zlatne mise iz Rima u znak
priznanja poslan autograf Benedikta XV., u kojem se u prvoj rečenici hvali Stadlerov smisao za
onaj pravi crkveni osjećaj, bez kojega nema dobra
vjernika ni svećenika, a najmanje velikog biskupa.
Ivan Pavao II. za svojeg je pohoda Sarajevu, 12.
travnja 1997., u nagovoru istaknuo: „Kako u ovoj
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katedrali ne spomenuti mons. Josipa Stadlera,
prvog vrhbosanskog nadbiskupa... Neka živi spomen na toga velikog pastira, posve vjerna Apostolskoj Stolici!“
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). Ova evanđeoska riječ temelj je cijelog Stadlerova djelovanja. U Isusovu služenju prepoznaje
svoj poziv. Živi svijest da mora biti otac povjerenom mu stadu. Svatko se s njim osjećao kao kod
kuće i svatko mu pristupa kao svome ocu, svjedoči sarajevski župnik Franjo Venduha u uspomenama na nadbiskupa Stadlera. Osjetljiv je na nevolje i potrebe povjerenog mu puka. 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. Ivan Pavao II. za svojeg je pohoda
Sarajevu, 12. travnja 1997., na spomen nadbiskupa Stadlera istaknuo da je on pastir koji je „uvijek
spreman služiti braći“.
Stadler kao „veseli darivatelj“ služi Bogu
i bližnjima. I druge potiče na djelotvornu ljubav
i evanđeosko služenje, da u svakom čovjeku
treba gledati, nazirati i susretati samoga Boga. U
poslanici upućenoj vjernicima, 1. veljače 1893.,
govori o životu po vjeri, te 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: „Naša vjera je
dragocjeno blago milosti Božjih na zemlji;
jer ona kako nas usrećuje u životu, tako
nas tješi i u času smrti; čini nas blaženim i
na zemlji i u vječnosti. Vjera uređuje naše
želje, naše težnje i nade, jer ih upravlja
na samoga Boga kao na jedini im dostojni
cilj. Vjera naime bez dobrih djela vjera je
mrtva. … naša vjera, braćo moja, ide za
djelima, za krepostima i to je snaga, to je
život.“ Ističe potrebu stalnog obraćanja,
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te kaže: „Odbacimo djela tame, i obucimo se u
oružje svjetla (Rim 13, 11). Vi ste djeca svjetla,
hodite dakle kao djeca svjetla. Odbacite od sebe
djela tame, pa se obucite u oklop vjere i ljubavi i s
kacigom nade spasenja.“ Živi i svjedoči svijest da
je vjera Božji dar, koji je potrebno brižno čuvati,
ispovijedati i svjedočiti ga Bogu ugodnim životom
i dobrim djelima. Potpuno je predan Isusu i Mariji,
i to preporuča i drugima. On u vjeri moli: „Učini,
Gospodine Isuse, da ja budem sav Tvoj, a Ti sav
moj!“ (Josip Stadler, Rajska vrata, 521.) Stadler,
kao veliki štovatelj Majke Božje, koja je prva
povjerovala Božjoj Riječi, kaže: „Treba da mi sva
svoja djelovanja činimo po Mariji, s 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 desete godišnjice 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
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
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Arhiv Samostana Fojnica, Fasc. III-A, Župni spisi, Privatno pismo nadbiskupa Stadlera
gvardijanu otaca franjevaca u Fojnici od 27. listopada 1895. Ovo pismo je obilježeno
kao: privatno, ali važno. Nadbiskup javlja da će za franjevačku crkvu u Fojnici kneginja Schönburg besplatno napraviti sliku Presv. Srca Isusova, te da je i on na svoj trošak
naručio kod Stuflessera kip Majke Božje s Isusom na krilu – la pietà. Daje mu naputke
ne bi li se predstojnik - Barčaj – opet povratio u Katoličku crkvu s protestantizma, i da
ga može primiti.
Velečastni Otče!
se pri tom drži Rituala, a ja ovlašten od sv. Stolice subPonajprije Vam se iz dna srca zahvaljujem
delegiram Vas ili onoga franjevca, pred kim se želi on
za bratsku ljubav, od koje me gostoljubivo primiste,
ispovjediti, da ga može primiti u krilo sv. matere crktako te sam one dane u Fojnici upravo ugodno sprove i odriešiti ab huerezi et schismate et a casu resaveo porad prijateljstva, koje ondje nadjoh od strane
nato homicidii comissi ab eo in duello nec nor et ab
sve braće franjevaca. Hvala srdačna za to Vama i svoj
excomunicatione si quam incurvit vel ob aliis eusibus
ostaloj braći. Ostat će mi vazda u ugodnoj uspomeni.
episcopo reservatis. Bog dao da Vam podje za rukom,
Ja sam prema obećanju pisao grofici Schönprivesti ga na pravu stazu. Bez sumnje je zato prešao
burg valjanoj kneginji Windisch grada, neka bi za Vašu
na protestantsku vjeru, što se je kanio na novo ženiti;
crkvu načinila sliku presv. Srca Isusova. Ona mi pisa to mu ne bi ništa koristilo, jer mu žena još živi.
mom od 17. rujna t. g. odgovori, da je s veseljem već
Srdačno Vas i svu braću franjevce pozdravljajuć
počela raditi na slici; čim bude gotova, poslat će Vam
ostajem
s odličnim počitanjem
ju. Hvala Bogu.
Kip majke Božje sa mrtvim tielom Gospodina
Vaše Velečastnosti najmanji brat u Isusu.
Isusa na krilu (la pietà) dao sam na svoj trošak učiniti
Sarajevo
27/10, 95.
kod Stufflesera, koji crkvu Vašu poznaje, pa će najbolje pogoditi, kako ju treba učiniti. Ja sam ga molio,
				
+ Josip
neka kip izradi čim ljepše zna; čim bude gotov, poslat
nadbiskup
će Vam ga.
Vaš predstojnik i zbilja upisan je na cedulji (šta
li je) kao protestant.
Prema tom nemojte
dopustiti, da on Vašu
mladež
poučava,
nego nastojte kojom
zgodom (pozivajuć
se slobodno na me)
reć um snoviter et
fortiter, neka bi tu
stvar uradio, pa natrag prešao k svojoj
meteri crkvi, koja ga
je odgojila. Vi mu pri
tom idite na ruku. U
slučaju ako pristane
da ga Vi ili koji od
Vaših franjevaca primi natrag u krilo sv.
matere crkve, neka
Slika Srca Isusova u samostanskoj crkvi u Fojnici
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41

NEOBJAVLJENI ŽIVOTOPIS
Mato Bražnjak*

Karakter i duhovna baština (I.)
nastavak
Stadler ne ostavi intimnih dnevnika ni povijesti svoga rada, da bismo po njegov karakter,
zato smo u tu svrhu upućeni na njegova znanstvena i druga djela, koja o njemu jasno govore,
prema latinskoj izreci – agere sequitur esse: kakav je tko, onako i radi. Stadler je u sebi ostvario
idealan lik biskupa, kakva možda ne imadosmo u
svojoj dugoj povijesti. Bio je divan uzorak sklada
naravi i nadnaravi. Uz nežive spomenike njegova
karaktera imamo i dinamičnu svjedodžbu o njegovim krjepostima: Družbu Služavki Maloga Isusa, kojoj je zacrtao uzvišene ideale samozataje i
požrtvovanja za službu Djetetu Isusu u osobama
siročadi, napuštenih staraca i starica, nevoljnika svake vrsti. Tek će nam crkveni postupak za
Stadlerovu beatifikaciju dati približnu sliku njegova ljudskog i biskupskog posvećenoga značaja.
Stadlerova ljudska, svećenička i biskupska
pojava možda je jedinstvena u hrvatskoj povijesti. Imamo biskupa blaženika i krjeposnika, koji su
mu u osobnim vrlinama bili slični, premda je uvijek umjesna Pavlova misao o različitosti darova,
to ih Duh Božji dijeli svojim odabranicima i kao to
svaki pojedinac ima svoje odlike i nesavršenosti,
koje se razlikuju od osobina drugih ljudi, tako je i
među uzornim crkvenim pastirima obilje pojedinosti, koje im određuju mjesto i stupanj u povijesti naže duhovnosti i vjerske izgradnje našega
svećenstva i naroda. Da se zaustavimo samo na
prošlom i našem stoljeću. Među hrvatskim biskupima i biskupima nehrvatskog podrijetla, koji su
djelovali među Hrvatima, ima ih, koji su se dobrano približili visini Stadlerovih odlika. Zagrebački
pomoćni biskup Lang isticao se produhovljenošću
života, bio je apostol milosrđa i svjetionik dobrote, bavio se duhovnom književnošću, vodio
je odabrane duše. Dok bi sve Langove dužnosti
i djelatnosti Stadler lako bio mogao vršiti u
zagrebačkim prilikama, jedva je moguće zamisliti Josipa Langa u vrtlogu bosanskoga zbivanja i
Stadlerove višestruke borbe za vjerska prava Herceg-Bosne. Istarski hrvatski preporoditelj biskup

Dobrila umro je upravo u zimsko doba 1882., kad
je mladi nadbiskup Stadler prvi put stupio na svoje pastirsko bosansko tlo. Dobrila se morao boriti
za narodna prava i svijest svoga puka. Stadlerova
je borba bila teža i složenija ne samo zbog protivnika i neprijatelja iz nehrvatskih tabora, nego
i zbog nesuglasica i zle volje među nekim Hrvatima Herceg-Bosne. Poredba Stadlerova i Strossmayerova javnoga djelovanja bila bi zahvalan
predmet istraživanja, ali je lako vidjeti razlike u
njihovoj osobnoj izgradnji, usmjerenosti i načinu
nastupanja. Mahnič je bio Stadlerov suvremenik,
podrijetlom Slovenac, ali je radio među Hrvatima.
Borbenost i jednoga i drugoga nije bila nepoznata ni prijateljima ni neprijateljima. Ipak je razlika između Stadlera i Mahniča. Mahnič je vodio
ideološku borbu za čistoću katoličkoga javnoga
djelovanja u politici, književnosti, umjetnosti,
uopće na svim područjima djelovanja. Stadler je
zastupao sve ideale, koji su i Mahniču bili sveti,
ali je razlika između jednoga i drugoga. Istina
je, u Herceg-Bosni Stadler je imao druge prilike,
zadaće i potrebe, morao je u isto doba vojevati
za vjersko i opće prosvjetno pridizanje puka, dok
je Mahnič imao pred očima vodstvo katoličkih
obrazovanih slojeva, obranu katoličkoga nauka
od nasrtaja suvremenih filozofskih i protuvjerskih strujanja. I Mahnič i Stadler imali su idejnih
okršaja s istim književnim i političkim skupinama
i pojedincima, ali drukčije je protiv Kranjčevićeva
pesimizma grmio Mahnič, a drukčije Stadler i
njegov pomoćnik Šarić, koji je na smrt bolesnu
Kranjčeviću pružio raspelo, da ga poljubi. Antun
i Stjepan Radić imali su sukoba s Mahničem i sa
Stadlerom, ali je oštrica Mahničevih odgovora i
napadaja bila veća nego Stadlerova. Da se pređe
na susjedno slovensko područje: Jeglič je proveo
šesnaest godina kod Stadlera kao kanonik, generalni vikar i pomoćni biskup, čitav je svoj dugi
vijek sačuvao iskreno poštovanje prema “ocu i
učitelju”, kako je nazivao Stadlera. I dok je Jeglič
u apostolskom žaru palio Cankarevu zbirku lirike

* Životopis pisao Ivan Tomas pod pseudonimom Mato Bražnjak
42

STADLER

NEOBJAVLJENI ŽIVOTOPIS
raspuštenijih tonova, Stadler je bio blaži prema
pjesničkim slabostima i nestalnostima svojih suvremenika. Mahnič je i među katoličkim misliocima i svećeničkim piscima nalazio povoda za
žestoke napadaje, na primjer na smjernice Frana
Barca o apologetici ili znanosti obrane temeljnih
istina o Crkvi i vjeri.
Stadlerova svestrana bogoslovska i filozofska izobrazba i vedrina rimskog duha nije u
Barčevim zaključivanjima vidjela opasnosti, koja
se Mahniču pričinjala kobnom za daljnji razvoj
hrvatske bogoslovne književnosti. Da je Mahnič
bio sklon radikalnijoj ocjeni osoba, misli i pokreta, nego što to bijaše Stadler, pokazao je razvoj
Frana Barca i Mahničev konačni pomirljivi stav
prema njemu. Msgr. Fran Barac je uvijek ostao
vrijedan svećenik, mislilac crkvenoga i Božjega
duha, hrvatski rodoljub i odgojitelj svećeničkih
pripravnika zagrebačke crkvene pokrajine.
Stadler je živio i djelovao u težim neprilikama nego ijedan od spomenutih hrvatskih biskupa i biskupa nehrvata na hrvatskom području.
Krivo čine Stadleru svi oni, koji mu pripisuju prejaku borbenost i političko zanesenjaštvo. Politiku
su njemu drugi nametnuli. Njemu je bio ideal
služiti Bogu i narodu u crkvenoj službi, koju mu
je Providnost odredila. Bog ga je doveo u Bosnu, koja nije odmah prešla iz ropstva u slobodu.
Stadler je po rodu, odgoju, izobrazbi, prijašnjem
svećeničkom i rodoljubnom radu bio čovjek
najbolje volje, otvorena duha za sve potrebe,
spreman na suradnju sa svima, koji su vođeni
plemenitim nakanama. Što je tražio za svoj narod i za sebe, nikada nije želio nijekati ni drugim
vjerskim zajednicama ni narodima. Koji Stadlera
bezrazložno napadaju kao bezobzirna političkoga
borca, kako bi pravednije sudili o njemu, kad bi
uvidjeli, da on ne bijaše kriv za onakovo političko
stanje, koje je našao u Herceg-Bosni, kad je u
nju stigao, i da bi sam bio najsretniji, da mu
onodobni vlastodršci nijesu nametali političke
uloge i natezanja, za koje se ni u mlađima ni u
muževnim godinama nije oduševljavao ni spremao. A kad mu je sve ono bilo nametnuto, uvidio je, da se časno i bez štete po svoje stado nije
mogao povući iz onih primitivnih oblika političke
borbe, koja je pružala onako raznolične protivne
tabore i nedorasle njihove vođe, da se o političkoj
i građanskoj nezrelosti naroda i ne govori. I, mjesgodina XI. broj 11.

to da se rasčlanjujemo i obrazlažemo sastavine
Stadlerove opće i političke borbe te da pobijemo
nepravedne napadaje njegovih protivnika i neprijatelja, smatramo sadržajnijim i prikladnijim orisati Stadlerov značaj i bogatstvo, po kojima je bio
i ostao dostojan stjegonoša moderna katoličkoga
apostolata u Herceg-Bosni, a kojih ne iznesosmo
u prijašnjim odsjecima.
Koji smo rođeni u Bosni i Hercegovini i u
tim pokrajinama živimo i djelujemo, znamo, da
je najsigurnije mjerilo za osobnu vrijednost pojedinih vjerskih i narodnih uglednika jednoglasnost
suda svih triju, ili u Stadlerovo doba, i četiriju vjerskih zajednica. Tko u Herceg-Bosni bijaše takav da
je uživao stvarno priznanje svih “mileta” ili vjerskih skupina: katolika, pravoslavnih, muslimana i
židova, ne bijaše sumnje o njegovoj čovječnosti i
plemenitosti. Bosanski pučanin, građanin i obrazovan član društva imađaše oko za svoje vjerske
i narodne prvake, ali je osobito temeljito promatrao predstavnike drugih vjera i narodnosti. Strog
je postupak Katoličke crkve u biskupskim odborima za ispitivanje krjeposna života određenih pokojnika i pokojnica, a da se i ne govori o ispitivanjima, koja vodi sveti zbor u Rimu, kao priprema
svečana proglašenja Božjih slugu i službenica
blaženima i svetima. Nije nikakvo pretjerivanje
kazati, da je bosanskohercegovački pravorijek, kojim sve vjerske zajednice složno priznaju krjepost
i oblike bilo kojeg vjernika ili vjernice, posve blizu
konačnoj ocjeni crkvenih odbora za proučavanje
života i krjeposti Božjih ugodnika.
Ovdje je lako zaključiti, da u Stadlerovu
slučaju ni za njegova života ni nakon njegove
smrti ne bijaše moguće složiti odgovorne predstavnike svih vjerskih zajednica u jednodušnosti
o njegovoj duhovnoj veličini. I među katolicima,
a da se ne govori o pravoslavcima, muslimanima i
židovima, mišljenja o Stadleru bijahu podijeljena,
premda se svi moradoše složiti i sada se slažu, da
je među svima vjerskim glavarima Herceg-Bosne
svoga vremena Stadler bio bezuvjetno prvi i po
vrlinama srca i uma i po sposobnosti i obrazovanju, kao i po dobronamjernosti u radu. Međutim,
snaga ovoga bosansko-hercegovačkoga dokaza o
krjepostima pojedinaca može se i drukčije izraziti,
premda nigdje ne čuh i ne čitah slična oblika ocjene
vrijednosti crkvenih i narodnih prvaka. Ako se koji
najviši vjerski i narodni vođa u Bosni i Hercegovini
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uspio održati 37 godina, usprkos strahovitim vjerskim političkim narodnim i ideološkim sukobima i
neprijateljstvima svih vlasti, taj se njegov uspjeh
ne može drukčije protumačiti nego tako, da je taj
prvak stvarno bio izvanrednih borbenih sposobnosti, viših duhovnih i ćudorednih odlika, pred
kojima su nemoćni svi oblici vlasti, protivnosti,
strasti i neprijateljstva. U narodnoj pjesmi čest je
slučaj, da sultan u Carigradu sluša porazne vijesti
o nemirima, pobunama, pojavama nepokorenih velikana i skupina, koje na području turskoga
carstva ili na njegovim granicama ugrožavaju redovitu vlast i prijete samu Carigradu i padišahu.
Onda vladar širom prostrane carevine šalje
glasnike da traže junake, koji bi caru poslužili kao
odlučni borci i zatočenici u nastalim neprilikama.
Za nagradu takovim borcima sultan obećavaše “na
Bosni vezirstvo – bez promjene za sedam godina”,
nekad i za devet godina, a “da ne ište pare ni dinara”. Poredba je posve profana i daleko od Stadlera
i njegove duhovnosti. No, Bosna je ne samo u
političkom i narodnom pogledu bila odvajkada
vulkansko i nesigurno tlo, na kojem je vladarima i
prvacima teško bilo ustrajati dulje vremena, nego
je to bilo osobito u duhovnom i vjerskom životu.
Tako je to bilo u doba prije Rimljana; rimske su
to legije iskusile: poslije su razna divlja plemena u
Bosni dolazila do istoga zaključka. I kad su Hrvati i
drugi Slaveni pokorili Bosnu, zatim pod hrvatskomađarskim kraljevima, za vrijeme Turaka i u doba
Austro-Ugarske, nestalnost vlasti i vlastodržaca,
kao i vjerskih glavara stalna je pojava u bosanskoj
i hercegovačkoj povijesti. Stadler je u Bosni ostao
ne sedam ili devet godina, to se narodnu pjesniku
činilo veoma dugo, nego trideset i sedam godina,
dulje nego sveti Augustin na biskupskoj stolici u
Hiponu. Vidjeli smo da protiv Stadlera nekada istovremeno, a nekada jedan za drugim, bijahu Beč
i Budimpešta, Sarajevo, Beograd i Zagreb, pa se i
Vatikan znao uznemiriti i posumnjati u mogućnost
Stadlerova opstanka u Herceg-Bosni. Da nevolje
Stadleru budu nesnosnije, protiv njega bijahu ne
samo upravne, političke i vojničke vlasti, nego i
pravoslavni i muslimanski predstavnici, a da zlo
bude potpuno, i među samim katolicima franjevci
su bili nezadovoljni i tražili Stadlerovo svrgnuće ili
premještaj iz Bosne i u tom su svojem nastojanju
dobivali pomoć iz redova obrazovanih Hrvata, koji
su svoje školovanje djelomično stekli u Stadlero44

voj gimnaziji u Travniku i u organizacijama koje je
on osnovao i pomogao. Sveti Augustin je umro u
svojem biskupskom gradu Hiponu, dok su ga Vandali opsjedali. Stadler je preživio bure i oluje propasti Austro-Ugarske, strahote Prvoga svjetskoga
rata, bijedu i glad ratnih godina, svađe i sukobe u
Bosni i Hercegovini, dolazak srpske vojske i tako
je osobno iskusio izmjenu triju važnih razdoblja
povijesti Herceg-Bosne: turskog, austrijskog i
početak novoga, srpsko-hrvatsko-slovenskog ili
jugoslavenskoga. Stadlerova značajna pojava i
njegovo dugo djelovanje u Herceg-Bosni bjelodano dokazuje da je svojim umom, srcem i voljom
bio dorastao svima teškoćama i u svakom čovjeku
i u svakom stanju otkrivao i uočavao činioce,
koji su bili spremni i sposobni surađivati za razvijanje općega blagostanja i za duhovni napredak
pučanstva, to se uslijed povijesnih prilika i neprilika našlo na bosansko-hercegovačkom području
i u susjednim pokrajinama. U bosanskoj povijesti
nema slična primjera tako duga opstanka i plodna
djelovanja kojega drugoga duhovnoga prvaka, pa
ni kakva političkoga vođe. Donakle mu je dugim
vladanjem sličan bio ban i kasniji kralj Tvrtko, ali
njegova je uloga i karakteristika drugoga značaja
nego Stadlerova, pa osim političkih i upravnih
sposobnosti Tvrtko zaostaje za Stadlerom. Hrvoje Vukčić Hrvatinić imađaše svojih sposobnosti
i poteza, ali njegovi politički pothvati, sporazumijevanje s Turcima i bezuspješnost njegovih
nastojanja, ostadoše bez sretnih posljedica
za bolju budućnost Bosne i Hercegovine. Tursko razdoblje u tim našim pokrajinama bijaše
posve drukčijeg obilježja i shvatljivo je da među
bosanskohercegovčkim prvacima iz turskoga vremena, ne možemo tražiti ni naći velikana koji bi
po skromnosti sredstava i po trajnosti uspjeha bili
slični Stadleru.
Tajnu Stadlerovoj veličini i blagoslovnosti njegova djelovanja možemo otkriti jedino u
snazi njegova karaktera i u produhovljenosti njegovih napora. Stadler je bio posve prožet Božjim
mislima, duhovnim idealima. Na Božjem poslu
vjerovao je u nadmoć duha i nadnaravi. Francuski je mislilac i pokornik B. Pascal zabilježio,
da su tri sredstva i oblika vjere: razum, navika i
nadahnuće. U Stadleru su se sva tri ova načina
skladno sastala: njegova vjera bijaše nebeski dar
koji je našao povoljno naravne uvjete razvitka.
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Njegova je obitelj bila duboko kršćanska, roditelji
su mu veoma rano umrli, ali su uspjeli svojem darovitom sinu namijeriti živu vjeru u Boga i u Božju
Providnost. Božji dar na ostade u Stadlerovoj duši
bez napredka: kako se razvijala njegova umna
sposobnost i djelovanje, rasla je i njegova vjera,
koja je na grobovima mučenika i svetaca u Rimu
prožela čitavo biće mladoga svećenika, zatim profesora na bogoslovskom fakultetu u Zagrebu i
konačno nadbiskupa u Sarajevu. Govoreći o ulozi
navika u duhovnom životu, moramo istaknuti, da
u Stadlerovoj povijesti i u svjedočanstvima njegovih glavara, prijatelja, suradnika i znanaca nalazimo brojne dokaze njegove duboke i snažne
vjere. Dominikanac Lacordaire, koji se odlikovao
ne samo misaonošću i rječitošću nego i krjepošću
života, Pavlovu misao, da kršćanin živi od vjere,
izrazio je ovako: Vjera nije samo nadnaravna krjepost: ona je ujedno sveti trijem, iz kojega dolaze sve krjeposti. Pavlova je misao, da bez istinite vjere nije moguće ugoditi Bogu, a bez Boga
i Njegove pomoći i ljubavi čovječji je život pust
i bez sadržaja: niti mu se ne zna za početak, ni
za cilj, ni za sadržajan svršetak. Stadlerova vjera
nije poznavala tekih časova, ni razdoblja sumnje,
neodlučnosti, mlakosti: on kao da je trajno imao
pred očima svoje duše Isusovu misao, da jaka
vjera premješta i brda. Trnovit i pun teškoća bijaše
Stadlerov životni put: bez silne vjere ne bi on bio
uspio ni ostvariti sjajna karaktera u sebi ni izvriti
djela, koja je za svoj vjerni puk učinio u Bosni, kao
ni ustrajati do kraja na izvanredno tešku položaju
za Crkvu i za hrvatski narod. O Stadlerovoj vjeri
ganutljivo svjedoče njegovi prijatelji, suradnici i
svi koji su ga dobro poznavali. Jeglič mu je u svojim dnevnicima iskitio spomenik, dostojan i krjeposnog učitelja Stadlera i vjernog učenika Jegliča.
Navodimo Stadlerovu brzojavnu čestitku prijatelju
i kolegi Missiji, kad je 1884. postao ljubljanskim
biskupom. Stadler mu je latinski brzojavio: Fide
sis Petrus, spe Paulus, caritate Joannes, to jest:
Budi Petar vjerom, Pavao nadom, Ivan ljubavlju,
misleći na značajke tih prvaka apostolskoga zbora.
Čestitku su poslali Stadler i Jeglič skupa. Čega mu
je duša bila puna, to mu je bilo u riječima, djelima i spisima. Došavši u Bosnu na golu ledinu, bez
igdje ičega, osim malobrojna i siromašna stada i
skupine skromnih sinova sveoga Franje koji nijesu
odveć oduševljeno prihvatili novoga crkvenoga
godina XI. broj 11.

glavara, jer ne bijaše iz njihove zajednice, Stadler
je bio svijestan nerazmjera između zadaće, koju
mu je Crkva dodijelila, i sredstava, kojima ga je
nevoljno bila snabdjela. Što je više teškoća nicalo
na njegovoj životnoj stazi, to se nesklona tuđinska
vlast bahatije vladala prema njemu i njegovim
pothvatima, njegova je vjera bivala sve jača, i on
je osjećao, da mu ta povezanost sa Stvoriteljem
ulijevala ne samo unutarnju snagu i ustrajanost
nego i bogatstvo misli i ideja, kako da svoju vjeru
posvjedoči djelima. Stadler je u Bosni bio bez srebra i zlata, kao što ga nije imao ni sveti Petar, ali je
vjerovao Isusovu obećanju, da će njegovi učenici
činiti čudesna djela, slična Spasiteljevima, i još
čudesnija, ako budu imali čvrstu vjeru. Stadlerova vjera nije bila samo plod njegove bogoslovske
učenosti. On je u djetinstvu i u posvećenoj mladosti u djelo provodio, što je vjerovao. Svoju vjeru
razvijao je pobožnoću prema Srcu Isusovu, kojem
je posvetio svoj život i svoju nadbiskupiju. Istu je
pobožnost preporučivao svojim svećeničkim pripravnicima, svećenicima, vjernicima, pa je i po
Stadlerovu primjeru i nastojanju vjere bosanskih
katolika postala poznata ne samo u hrvatskim krajevima nego i širom svijeta. Stadler je sinovski vjerovao u Kristovu prisutnost u oltarskom otajstvu:
i kad god bi izlazio iz kuće ili se vraćao kući, pošao
bi u kapelicu pokloniti se Spasitelju. I kad bi ga
čekao kakav dulji put, onda bi se sa svojim pratiocima i suputnicima svratio u prvostolnu crkvu i u
njoj bi se svi Bogu pomolili, a vrativši se s takovih putovanja ponovo bi pošli u katedralu i ondje
Bogu zahvalili za sretan uspjeh puta i pothvata.
Osim ovih pobožnosti, nježno je štovao Blaženu
Djevicu Mariju, Isusova poočima svetoga Josipa,
svog nebeskog imenjaka i zaštitinika Crkve. Jeglič
i drugi, koji su pisali o Stadlerovu životu, zabilježili
su, da je Stadler pred svaku važniju odluku ili kad
bi osjetio kakve teškoće u životu i radu, redovito
išao pred oltar i ondje u dubokoj molitvi tražio i
nalazio snagu vjere i svijetlo, kako da odluči. Za
slobodu katoličke vjere bio je spreman podnijeti
suočenje i sukobe s najvišim zemaljskim vlastima.
Spomenuli smo, da je i pred carem Franjom Josipom I. odlučno ponovio misao svetoga Petra, da
se treba više pokoravati Bogu nego ljudima, bili
oni i ovjenčani carskom krunom.
				
nastavlja se
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Dana 26. listopada 2012. u zagrebačkoj bolnici u
Dubravi preminuo je u šezdesetoj godini života i
tridesettrećoj godini svećeništva prečasni gospodin
dr. Ivo Balukčić, koji je u zadnje vrijeme bio župnik
u Odžaku. Između ostalih službi koje je obavljao
tijekom svoga svećeničkog života, ovdje želimo
posebno naglasiti njegovo aktivno sudjelovanje u
dijecezanskom postupku proglašenja sluge Božjega
Josipa Stadlera blaženim. U postupku je bio sudac
Dr. Ivo BalukËiÊ,
delegat, te je ovu službu prihvatio odgovorno i
sveÊenik Vrhbosanske nadbiskupije
savjesno, te je tako i priveo kraju.
(* 3.10.1953. - † 26.10.2012.)
Svećenik Ivo Balukčić rođen je 3. listopada 1953.
In memoriam
godine u selu Slatina, župa Komušina, od oca Franje
i majke Dome rođ. Kulašević. Osnovnu je školu
pohađao u Slatini i Tesliću, srednju školu u zadarskom sjemeništu, a teologiju na Vrhbosanskoj
katoličkoj bogosloviji u Sarajevu. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 29. lipnja 1979.
Godine u sarajevskoj katedrali, te je nakon toga obavljao niz službi u pastoralu i kao odgojitelj u
sjemeništu u Zadru i sarajevskoj Bogosloviji. Postdiplomski studij završio je do licencijata u Rimu,
a doktorat iz fundamentalne teologije u Luganu. Bio je urednik glasila Vrhbosne i prvi urednik
obnovljenog Katoličkog tjednika. Na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji predavao je jedno vrijeme
duhovno bogoslovlje, homiletiku i dio pastoralne teologije. U Odžaku je uz župničku službu bio
imenovan i dekanom Doborskog dekanata.
Jedan za nas prerano ugasli ali za Boga ispunjeni svećenički i kršćanski život priveden je kraju. Ivo
nam je ostavio blistav trag vjernog služenja, trag koji nam svjedoči i o jednoj velikoj ljubavi prema
Bogu i prema čovjeku, ljubavi prema Crkvi, svojoj Vrhbosanskoj nadbiskupiji i hrvatskom narodu iz
kojeg je nikao. Otac ga je nebeski pozvao k sebi u svoju kuću koju je pripravio svima koji ga ljube i koji
nastoje vršiti njegovu volju. Na vratima te kuće Očeve dočekala ga je i Majka Marija koju je on nježno
i pobožno zazivao te častio kao Gospu Kondžilsku.

Zahvaljujem sluzi Božjemu nadbiskupu Josipu Stadleru kojemu sam se utekla žarkom
molitvom s velikim pouzdanjem i vjerom za
ozdravljenje moje kćerke Ivanke. Bila je u životnoj opasnosti. Najednom joj je jako pozlilo
s neobičnim i jakim bolovima u prsnom košu
i taj čas oduzet joj je bio govor i kretanje.
Molila sam devetnicu Josipu Stadleru i moja
kćerka je ozdravila i vrši normalno sve svoje
roditeljske dužnosti i ostale obveze. Čvrsto
vjerujem u pomoć i zagovor Božjeg Sluge Josipa Stadlera kojem se i dalje molim.

Zahvaljujemo
- župi Hrvatskih mučenika iz Mississauge,
- molitvenoj zajednici "Maranatha" i
- Udruzi umirovljenika pri Hrvatskom
katoličkom centru Sv. Duha u
Springvalu
- Ivanu Mandiću iz Kanade
- dr. Robertu Anhofu iz Bozena

za nesebiËnu potporu Stadlerove kauze!

Zahvalna Ankica Krčmarić, Zagreb

Svakoga 8. u mjesecu, na dan
Stadlerove smrti, slavimo svetu misu za dobročinitelje i podupiratelje Postulature.
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Glasnik Stadler list je Postulature Sluge Božjega
Josipa Stadlera i svih onih koji štuju uspomenu
na život i djelo blagopokojnoga nadbiskupa Josipa
Stadlera.
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Preminuli svećenik dr. Ivo Balukčić kao sudac delegat potpisuje i pečati dokumente
na završetku dijecezanskog postupka kanonizacije Sluge Božjega Josipa Stadlera

c myk

Zlatno brodsko dijete
Tomislav Peić u ulozi dječaka Josipa
u filmu “Sluga Božji dr. Josip Stadler”
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