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što inače ne činimo, a bilo bi dobro 
i za dušu i za tijelo. Zato predlažem 
da ove korizme svi zajedno što bolje 
upoznamo slugu Božjega Mahnića. 
Da se svakoga dana njemu stavimo 
u zagovor i, kad možemo, pohodi- 
mo njegov grob. Vjerujem da nas 
on prati, da nas sluša i kod Vječne 
Riječi zagovara. Raduje se svakom 
našem trudu oko ljubavi prema 
Bogu i našim bližnjima. Odrecimo 
se onoga što će nas odgurati od mo- 
gućnosti da upoznamo slugu Božje-
ga, da se na njegovu grobu pomoli-
mo, zavapimo i preporučimo sebe i 
druge. Od pomoći su nam i tekstovi 
za pobožnost Križnoga puta koji uz 
misli i citate sluge Božjega donose 
četrnaest meditacija svećenika Krčke 
biskupije. 

Pjesma Daniela Načinovića i Brune 
Krajcara za koju je aranžman na-
pisao Olja Dešić, a koju pjeva Stijepo 
Gleđ Markos, kaže: „Antun je Mahnić 
na Kristovu putu / s vjerom i nadom u 
vihoru svakom / visoko uzdig’o ljuba-
vi stijeg; / cijelom si svijetu s Krasa i 
Jadrana darovan plam.“ Ovim riječi-
ma želim svima da korizmeni put, 
kojim je i sluga Božji Mahnić kročio, 
hodimo i mi zajedno s njime do Ned-
jelje Uskrsnuća, uvjereni da nas naš 
pastir prati i za nas moli.

Prije nego predstavim ovaj drugi, 
korizmeni broj, moram se osvrnuti 
na prvi broj Glasnika. 

Zanimljivo je bilo čuti reakcije naših 
vjernika i čitatelja na prošli broj po- 
svećen Bezgrješnoj i biskupu Mahni-
ću. Čuo sam: „Bilo je i vrime za novi 
broj!“, „Samo tako malo stranica?“, 
„Da vidimo tko je bio taj biskup 
Mahnić!“, „Moja je baka bila na tom 
prvom hodočašću u Lurdu, pronaš-
la sam je na fotografiji u Glasniku.“ 
Jedno je sigurno: ovaj je duhovni 
velikan zaslužio da ga upoznamo! 
I svaki novi broj Glasnika donijet će 
novi dio velike slagalice o biskupu 
Mahniću i njegovu radu.

Korizmeno vrijeme ove godine u Krč- 
koj će biskupiji biti obilježeno hodo- 
čašćima na grob sluge Božjega. Pa 
tako započinjemo po dekanatima: 
Lošinjski i Creski, Vrbnički, Krčki, 
Rapski, Omišaljski te župe Lun i Nova- 
lja. Korizmena hodočašća zaključit 
će, već tradicionalno, hodočašće  dje- 
ce Krčke biskupije u subotu pred 
samu Maslinsku nedjelju. 

Na korizmenom putu svi ćemo se 
nečega odricati. Takav oblik poko-
re u zadnje je vrijeme vidljiv i kod 
vjernika i nevjernika. Međutim, ne 
moramo se u korizmi odricati samo 
kave i slatkiša, možemo i činiti ono 
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Dvije, tri biskupa Ivice...

Na hodočašću susrećemo sami sebe
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Od 23. studenog 2002. kad je tijelo  
biskupa Antuna Mahnića prenese- 
no u njegovu i našu katedralu, a 
osobito od 14. prosinca 2013. kad 
je biskup Valter Župan otvorio bis- 
kupijski postupak za njegovim pro- 
glašenjem blaženim i svetim, krčka 
katedrala polako postaje  odrednica 
hodočasnika koji dolaze na grob slu-
ge Božjeg.

Hodočašća kao općesvjetska pojava 
mogu biti različito motivirana, ali se 
od ranih kršćanskih vremena znade 
da hodočasnik poduzima neizvjestan 
put s ciljem da dođe do mjesta 
i prostora u kojemu se je netko pos- 
vetio i završio svoje zemaljsko 
putovanje. 

Hodočasnik je u prvom redu vođen 

vjerom i željom da i na fizički način 
dođe u dodir s nekim tko  se pos- 
vetio živeći kršćanske kreposti i 
Kristovo evanđelje na herojski način. 

Hodočašće je izraz poštovanja pre-
ma svetima, no pravi smisao je u 
tome da hodočasnik susretne sam 
sebe. Radi tog susreta sa samim 
sobom hodočasnik je spreman na 
sve izazove koji ga na putu mogu 
sustići. Odriče se svih pogodnosti i 
udobnosti koje ima kod kuće, i kao 
pokornik kreće na put spreman na 
pokajanje i promjenu života.

Zato su hodočasnici uživali posebno 
poštovanje i redovito su ih na ulasku 
u neko mjesto dočekivala crkvena 
zvona, otvorene crkve i samostani, 
a ljudi su im davali okrepu i nudili 

konačište, kako bi po djelima milo- 
srđa i sami bili dionici spasenja.

Makar su danas drugačije okolno-
sti, hodočašće zadržava svoj asket- 
ski i pokornički karakter, čiji je smi-
sao vratiti se svojoj kući drugačiji. 

Pozivam stoga sve vjernike i lju-
de dobre volje da se rado odazovu  
biskupijskim hodočašćima naših de- 
kanata u katedralu prigodom sto-
godišnjice prijelaza u vječnost sluge 
Božjeg biskupa Mahnića. 

Neka dođu oni koje će voditi prava 
vjera i pobožnost, ali i oni koji će 
privući čista znatiželja. Bog je velik u 
svojim svetima i zna prirediti velika 
iznenađenja. Dođite i uvjerite se.  

mons. dr. Ivica Petanjak       



prema Isusu Kristu i njegovoj Crkvi. 
To je Mahnić. 

Njegovo je djelovanje poput sv. 
Pavla: dužnost mi je naviještati Isu-
sa Krista. Zato mislim da, prem- 
da se Mahnić ne bi složio s ovim 
projektom, on nam to neće zamjeriti 
jer i ova prva pjesma, kao i sve one 
koje će još doći, govore o Mahniću 
kao čovjeku, svećeniku i biskupu koji 
je živio za Boga i za čovjeka. Stoga 
je ovaj projekt više za sve nas, da 
se i mi, potaknuti primjerom svetog 
biskupa, odlučimo za Boga i čovjeka, 
a to će onda biti Mahniću drago i to 
će ga radovati. 

Kako je došlo do ovog projekta? 
Što se želi njime postići? Koji su 
ciljevi?

Inicijativa je krenula o 100. obljet-
nici rođenja za nebo, stoga projekt 
nije zatvoren već otvoren.

Želio sam napraviti mjuzikl o bis- 
kupu Mahniću. Upravo sam prvo 
s tobom, Slavko, podijelio ovu želju. 
Oduševio te Mahnić pa si mi po- 
mogao da umjesto mjuzikla krene- 
mo drugim putem, odnosno da 
spojimo i dovedemo u ovaj projekt 
mnoge glazbenike i tekstopisce, 
da kroz više skladbi različitih žan-
rova progovorimo o Mahniću, da 
ga narod upozna, da ih njegov 
život zainteresira, možda i izazove 
na novu odluku života u Bogu i 
za Boga. Sluga Božji bio je ispred 
svoga vremena! Bio je otvoren 
medijima. Osniva tiskare, brani i 
čuva tradiciju i identitet kroz časo-

pise, govore i pisma. 

Upravo tako i Postulatura radi: kad 
već nismo ispred svoga vremena, 
onda barem moramo biti ukorak s 
vremenom. Ovaj je projekt upravo 
najbolji pokazatelj takvoga pristupa.

Na koji si način dolazio do 
glazbenika i tekstopisaca? 

Mogu reći da je ovaj projekt nasta-
vak dugogodišnje suradnje s mno- 
gima od njih s Uskrs-festa, u čijoj 
sam organizaciji sudjelovao od 2008. 
do 2016. Pokucao sam na konkretna 
vrata, podijelio im životopise, objas-
nio o čemu se radi i što želim da 
napravimo i tako je sve krenulo. 
Time naravno nije sve završilo.
 Početak je bio ovako izravan, pozivni, 
ali taj poziv vrijedi za svakoga tko se 
želi uključiti. 

Radi se dakle o sklopu pjesma za 
koje su okupljeni tekstopisci i glazbe- 
nici inspirirani životom sluge Bož-
jega napisali i uglazbili prekrasne 
tekstove, a aranžeri svojom kreaci-
jom omogućili da izvođači svojom 
interpretacijom pjesme podijele duh 
sluge Božjega sa svakim čovjekom.

Činjenica je da se o Mahniću 
ne zna puno. Kad sam pročitao 
kratku biografiju, ostao sam 
oduševljen njegovim životom. 
Imaš li poruku za čitatelje?

Pozivam sve koji žele dati doprinos 
putem teksta i glazbe da nam se jave. 
Na taj ćemo način proširiti govor o 
biskupu Mahniću i izvan biskupije. 
Mahnić nije gledao na granice, već 

Vlč. Saša, veseli me da smo mogli 
u emisiji Sacro ritam predstaviti 
prvu pjesmu ovoga glazbenog 
projekta. Kako bi biskup Mahnić 
reagirao na činjenicu da se o 
njemu pišu pjesme i da se pjeva?

Na početku moram svakako nagla- 
siti da sam i ja i zahvalan i veseo 
što ćemo putem medija, odnosno 
putem glazbe pripomoći da se  
ime, život, kreposti i veličina ovo- 
ga biskupa pronese cijelom našom 
zemljom i dođe do što više ljudi. Što 
bi biskup Mahnić na sve ovo rekao? 
Mislim da se ne bi s nama složio. 
Ne bi nikad pristao na ovako nešto 
zato što Mahnić nikad ne voli sebe 
staviti u prvi plan. I sve što on čini, 
dok govori i dok djeluje, nikad to ne 
radi kako bi sebe pokazao, već kako 
bi pozvao svakoga čovjeka na ljubav 

Još sam jako veseo što smo u četvrtak 12. prosinca 2019. u emisiji Sacro ritam Hrvatskoga katoličkog radija predstavi-
li pjesmu Mahnić na Kristovu putu za koju tekst potpisuje Daniel Načinović, glazbu Bruno Krajcar, aranžman Olja 
Dešić, a pjesmu je otpjevao Stijepo Gleđ Markos. To je prva pjesma u nizu mnogih s kojima Postulatura sluge Božjega  
biskupa Antuna Mahnića želi približiti svakome čovjeku sveti lik ovog velikog biskupa o 100. obljetnici njegova 
rođenja za nebo. Radi se doista o krasnome čovjeku. Mogao bih onako jednostavno reći: biskup Mahnić duša od 
čovjeka. Zato što me to veselje još drži, smatrao sam da bi bilo potrebno i u pisanom obliku progovoriti o danu 
predstavljanja pjesme, ali i predstaviti nove korake glazbenoga projekta upravo u Glasniku Postulature, kako bi svi 
mogli saznati ponešto o ovome sjajnom projektu.

U razgovoru sudjeluju: vlč. Saša Ilijić iz Krka, gosp. Daniel Načinović i gosp. Bruno Krajcar iz Pule te gosp. Stijepo 
Gleđ Markos iz Dubrovnika.

mahnić na Kristovu putu

 I n t e r v j u

 Razgovarao: Slavko Nedić

Saša IlIjIć



je gledao na Crkvu. Pa se nadam će 
ova pjesma Mahnić na Kristovu putu 
biti dobar put k tome.

Želio sam da ovaj projekt otvorimo  
pjesmom čije autorstvo i izričaj čine 
naši primorski i istarski prostori.
Zahvaljujem istarskom tandemu:  
dragom prijatelju Bruni Krajcaru za 
predivan dar glazbe, gosp. Danielu 

sve što on čini, dok govori i dok djeluje, nikad to 
ne radi kako bi sebe pokazao, već kako bi pozvao 
svakoga čovjeka na ljubav prema isusu Kristu i 
njegovoj Crkvi. To je mahnić. 

 I n t e r v j u

Načinoviću koji se s lakoćom prihva- 
tio pisanja teksta i to učinio iz uvje- 
renja i oduševljenja pred velikim bis- 
kupom Mahnićem te Stijepi Gleđu 
Markosu iz Dubrovnika koji je svo-
jim vokalom dao ovoj priči poseban 
pečat. 

Moram zahvaliti i Olji Dešiću iz studi- 
ja Maraton iz Rijeke na umjetničkom

radu i stvaranju aranžmana. 

Drago mi je da sam s Oljom mogao 
izravno sudjelovati u nastajanju pjes-
me, pjevajući prateće vokale. 

Hvala svima koji su sudjelovali u 
snimanju skladbe: Kvartetu „Veljak“, 
Nataši Tonković, Anamariji Brižan, 
Matku Basari i Borni Benku.

Pozdravljam gosp. Daniela 
Načinovića, autora teksta pjesme. 
Vi ste gosp. Daniele na mnoge 
načine surađivali s Brunom 
Krajcarom ne samo na području 
svjetovne glazbe već i duhovne. 
Kad Vam je Bruno Krajcar došao s 
idejom ove inicijative, što ste mu 
rekli?

Nije me to toliko začudilo, štoviše 
bilo mi je drago da su me uključili u 
ovakav projekt. 

Bruno mi je sve objasnio, o čemu 
se radi i što se želi postići budućom 
pjesmom. 

Povezao me s vlč. Ilijićem s Krka koji 
mi je dodatno u razgovoru približio 
svoju ideju, poslao materijale i tako 
smo krenuli.

Jeste li i prije ovoga projekta bili 
upoznati s osobom sluge Božjega 
biskupa Mahnića?

Moje poznavanje biskupa Mahnića 
bilo je skromno i općenito. Poznata 
su mi kretanja koja su se događala 
na našim prostorima u njegovu 
vremenu. Tu je Hrvatski katolički pok- 
ret. Znao sam one bitne ideje koje 
smo na kraju i osvijetlili u ovoj pjes- 
mi: briga prema mladima, veliki 
respekt prema Presvetoj Euharistiji, 
briga i očuvanje glagoljice kao veli- 
kog dostojanstvenog identiteta na- 
šega naroda. Sve smo te elemen- 
te ugradili  u tu pjesmu. 

Trudio sam se da pjesma ne bude 
previše koncertna, nego da bude 
pjevna i za puk te za izvođenje u 
možda nekim zahtjevnijim situaci-
jama. Ono što je meni bilo važno 
kod nastajanja ove pjesme jest da 
izbjegnem u tekstu tzv. ‘šlageristiku’ 
u kojoj su samo posložene pobožne 
riječi, a tome nedostaje ono osnov-
no. To jest, želio sam da pjesma ima 
sakralnu dimenziju.

Znamo da se često između 
tekstopisaca i glazbenika dogode 
razilaženja u pogledima, željama i 
stvaranju. Kako je to bilo kod ove 
pjesme?

Vrlo često se događa, kako ste i sami 
rekli, da se između tekstopisaca i 
glazbenika dogodi napetost oko pro-
nalaženja zajedničkog pogleda na 
stvaranje. Svako od nas koji želi nešto 
napisati ili uglazbiti ima već u sebi 

neku predodžbu kako bi to želio da 
bude. Bruno Krajcar je čovjek i kulture 
i duhovnosti, tako da on samo može 
iznenaditi i da se dogodi ono što isto 
nije rijetkost, a to je da čuješ nešto i 
bolje od onoga što si očekivao. Eto, 
to se upravo dogodilo ovdje, u svoj 
skromnosti to mogu reći, kod naše 
suradnje.

Kako ste zadovoljni izvedbom i 
aranžmanom?

Jako sam zadovoljan!

Sakralna je pjesma jako zahtjevna. 
Jednom sam upitao jednog sklada- 
telja, ne znajući koji će mi odgovor 
dati, što mu je najteže u glazbi. Ovako 
mi je odgovorio: postići sakralno. 
Nekad imaš puno nekih pobožnih 
riječi, ali osjećaš da nešto nedostaje.

Ova je pjesma morala djelovati do- 
stojanstveno jer se radi o takvom 
čovjeku, velikom biskupu Mahniću 
koji kao krčki biskup spaja i Jadran i 
slovenski Kras. 

Takva pjesma mora imati nešto što 
je doista dostojanstveno. 
Nadam se u molitvi da će se to 
tako i dogoditi.

Kaže Terencijan: Habent sua fata 
libelli! Svaka knjiga, svaka pjes-
ma ima svoju vlastitu sudbinu, pa 
ćemo vidjeti kakvu će sudbinu 
imati ova. Doista se u molitvi na- 
dam da će biti prepoznata i prihva-
ćena i da će mnogi, pjevajući je i 
slušajući, upoznati  biskupa  Mahnića.

DanIel načInovIć



mi smo hrvati imali takvu čast da smo mogli slaviti 
Gospodina na svome jeziku (...). Naša je ostavština 
bogata: narodna glazba, glagoljanje… Krk je bogata 
oaza naše tradicijske baštine… ono najautentičnije 
što mi hrvati imamo. 

 I n t e r v j u

Bruno Krajcar

StIjepo Gleđ MarKoS

Bruno, kad te je vlč. Saša Ilijić 
nazvao i iznio inicijativu da se 
Mahnićev život popularizira, 
kakvu si suradnju vidio?

Moram priznati da nisam bio upo-
znat sa životom biskupa Mahnića. 
Prije bilo kakvog koraka dao sam si 
vremena i na materijalima koje mi 
je Saša poslao krenuo sam s upo-
znavanjem Mahnićeva života. Bilo mi 
je to otkriće. Impresivan život!

Zato sam odmah prigrlio ovu inici- 
jativu da se mladima približi čovjek 
koji je svoj život dao za Boga i za 
kršćanske vrijednosti za koje se svi  
mi zalažemo i po kojima želimo živjeti 
u našemu narodu te da se one putem 
glazbe i teksta ponude svakome 
čovjeku. 

Budući da u razgovoru sa Sašom još 
nismo imali jasnu viziju kojim putem 
krenuti, predložio sam da nam se 
u projektu priključi Daniel Načino- 
vić s kojim već dugi niz godina sura-
đujem. Nazvao sam ga, proslijedio 
materijale i nije trebalo puno vre- 
mena čekati da mi prekrasan tekst 
dođe na e-poštu. Tada sam se po- 
vukao i pjesma je jednostavno po-
tekla. S Danielom, do Stijepe preko 
Olje Dešića, priča se širi i danas. 

Mogu slobodno reći da Božjom pro- 
vidnošću i zagovorom biskupa Mah- 
nića imamo jednu lijepu pjesmu 
koja će sigurno potaknuti ljude da 
biskupa još više upoznaju te da još 
više prodube vjeru u Isusa Krista.

Tvoje je glazbeno stvaralaštvo, 
Bruno, prepuno raznih stilova 

pa tako i vlastitoga autohtonog 
melosa. Za očekivati je bilo da će 
se i taj stil naći u ovoj pjesmi.

Upoznajući život Antuna Mahnića 
koji se zalagao za glagoljanje, za onu 
našu najautentičniju baštinu, došao 
sam do zaključka da to jednostavno 
nije moguće izbjeći i da svakako 
mora biti prisutan taj naš autohtoni 
melos. Mi smo Hrvati imali takvu čast 
da smo mogli slaviti Gospodina na 
svome jeziku dok drugi narodi to 
nisu mogli. Naša je ostavština bogata:
narodna glazba, glagoljanje… Krk je 
bogata oaza naše tradicijske bašti- 
ne… ono najautentičnije što mi Hrvati 
imamo. Promišljajući sve to, želio sam 
pjesmom dočarati i prostor djelovanja 
biskupa Mahnića.

Isto tako kao glazbeniku i autoru na 
prvome mi je mjestu bio klasični zvuk 
liturgijske pjesme zato da bude bliz 
narodu i da se može izvoditi u raznim 
situacijama. Mogu reći da je sve pro-
teklo bez nekog velikog napora. 
A plodovi, nadam se, tek dolaze.  

Želim mir i dobro svima!

Za početak, pozdrav mladom  
glazbeniku Stijepi Gleđu Markosu! 
Kako se na Mahnićevu putu našao 
jedan gospar iz Dubrovnika?

Božja providnost i suradnja s dragim 
kolegama glazbenicima i s don Sašom 
koji me je pozvao da otpjevam 
pjesmu Antunu Mahniću, našemu bis- 
kupu. Drago mi je bilo surađivati na 
ovom projektu i dati svoj  mali dopri- 
nos sa  svojom vokalnom izvedbom.

Ovo nije prvi put da pjevaš o  
nekom slugi Božjemu?

Tako je! Zajedno s Oljom Dešićem na- 
pravio sam nekoliko duhovnih skladbi 
od kojih bih izdvojio pjesmu Nebo 

ljubavi koju sam pjevao na prošlom 
Uskrs-festu te pjesmu koja je nastala 
za slugu Božjega vrhbosanskog nad- 
biskupa Stadlera.  

Kao što vidite, nižu se pjesme i sve je 
više onih koje pravimo za nebesku 
vojsku koju je Hrvatska iznjedrila, 
a ovaj put to je bilo za biskupa 
Mahnića. Aranžman Olje Dešića viso- 
ka je nota umjetnosti, a poznajemo 
i svoje mogućnosti pa je rad bio ugo- 
dan! Pozivam sve da poslušaju našu 
pjesmu. 

Pozdrav iz Dubrovnika!



kršćanske prosvjete i kršćanske kre- 
posti, kršćanskog heroizma. Zaista 
sila Božja! Ne prođe još pola vijeka, 
otkako se bila počela propovijeda-
ti riječ vjere, već apostol s ponosom 
zapanjenom svijetu pokazuje na po-
bjedonosnu moć njezinu: „Ovo je po-
bjeda, koja pobijedi svijet, vjera naša“ 
(1 Iv 5, 4).

Sveti Pavao mogao je već tride- 
set godina po uzašašću Kristovu u 
Poslanici Hebrejima zapjevati him-
nu nepobjedivoj sili vjere. Redajući 
herojska djela, koja pravednici Starog 
zavjeta učiniše krepošću vjere, za- 
ključuje: „Sveci vjerom pobijediše 
kraljevstva, učiniše pravdu, dobiše 
obećanja, zatvoriše usta lavovima, 
pogasiše silu ognjenu… ojačaše od 
nemoći, postadoše jaki u bitkama, 
rastjeraše vojske tuđe…“ (Hebr 11). 
„Tko pije od vode, koju ću mu ja dati, 
neće žeđati do vijeka.“ Ta voda riječ 
je vjere, riječ istine. „Tko vjeruje u 
mene, rijeke će žive vode teći iz tijela 
njegova.“ Duša žeđa za istinom. „Isti-
na postade od Isusa Krista.“ „Ja sam… 
istina…“ (Iv 14, 6).

Kao odgojitelj, svećenik, profesor Svetog 
pisma, borac protiv ideja i naklonjenos- 
ti liberalizmu u Crkvi Kristovoj, kao  
biskup – pastir, otac mladih, Mahnić je 
u svom životu promatrao kretanja svije-
ta. Polazište njegova pogleda te svjetlo 
koje je osvjetljavalo njegov pogled bila 
je Riječ Božja. Iz te je perspektive, poput 
snažnog vizionara, što je i bio, uočavao:

Rijetko je kada čovječja duša življe 
žeđala za božanskom istinom nego 
danas. Vijek naš čedo je racionalizma, 
koji odmetnuvši se od Istine – Isusa – 
proglasi plitki razum jedinim izvorom 
i najvišom instancom istine. Racio-
nalistička je zaraza okužila i mnoge 
vjesnike Riječi Božje. Mjesto Kristova 
Evanđelja u hramu se Božjem često 
čulo raspravljati o pitanjima iz riznice 
čovječje mudrosti. Zapostavljao se i 
zanemarivao katekizam. Zato je u sta-
du Kristovu sve više nestajalo smisla 
za božansku silu Kristova Evanđe- 
lja, a riječ se Božja mnogima ogadila 

sluga božji o
riječi božjoj (1)

I z  M a h n i ć e v e  r i z n i c e

Nakon što je papa Franjo u Vatikanu 
30. rujna prošle godine, na spomen-
dan sv. Jeronima, objavio apostolsko 
pismo motu proprio „Aperuit illis“ te 
time odredio: „Treća nedjelja kroz go-
dinu neka bude posvećena slavljenju, 
razmišljanju i širenju Božje Riječi“, evo 
nas pred tom Nedjeljom Božje Riječi. 
Papina je želja da se treće nedjelje 
kroz godinu u cijeloj Crkvi svečano 
slavi pashalno i spasenjsko znače- 
nje Božje Riječi da bi se otkrivalo kako 
ona na uvijek nov način potiče izlazak 
iz individualizma i potiče vjernike da 
se iznova rađaju za ljubav.

U ovom broju Glasnika imamo prili-
ku zaviriti u bogati opus pisane riječi 
biskupa Mahnića iz kojega se iščitava 
snaga njegova poslanja, djelovanja i  
svetosti, a to je Riječ Božja.

Među njegovim pastirskim pismima 
nalazi se jedno pismo pod naslovom 
Riječ Božja. U njemu sluga Božji Mahnić 
progovara katoličkim svećenicima o 
važnosti i nužnosti intimnog susreta s 
Božjom Riječi: kako od nje živjeti, kako 
je naviještati i propovijedati. Također 
donosi stanovita negativna opažanja i 

izazove svoga vremena o katehizaciji, 
propovijedanju i pastoralu.

– Tlo pod nogama –

Mahnić svoje pismo započinje defini- 
cijom i govorom o snazi Riječi Božje. Za 
nju će reći:

Najznačajniju definiciju Riječi Božje 
dao je Apostol: „Evanđelje je sila Bož-
ja na spasenje svakomu koji vjeru-
je“ (Rim 1, 16). Poput sunčane zrake  
Riječ Božja rasvjetljuje i ogrijava: ras- 
vjetljuje razum, ogrijava volju. Riječ 
Božja osvješćuje i usvješćuje, bodri, 
jača, utvrđuje, proširuje obzorje, širi 
srce, užiže ljubav.

Riječ vjere daje mudrost ljudima, 
njome Otac objavljuje malenima što 
je sakrio od premudrih i razumnih 
ovog svijeta; vjerom se riječi Božje 
obistinjuje, što stoji pisano u pro-
rocima: I bit će svi naučeni od Boga 
(Iv 6, 45). Riječ vjere, neznatno iz po- 
četka zrno gorušičino, raste i posta-
je drvo veliko, puštajući grane preko 
čitave zemlje, prinoseći svijetu plod: 



kao Izraelcima mana u pustinji; kao 
jelo tobože – za djecu i ženskadiju! 
Koje čudo dakle, da su se i um i srce 
otuđili Kristu? Pomaklo se tlo, iz koga 
niče misao i život kršćanski: tlo vjere; 
ta kršćanin živi iz vjere (Rim 1, 17), a 
vjera se opet rađa iz slušanja riječi 
Božje. Riječ se Božja nije slušala: riječ 
se Božja često nije ni propovijedala.

Vjeran Crkvi, Svetoj Stolici, Papi kojeg 
Mahnić naziva Vrhovnim Čuvarom Kri- 
stova stada, podizao je svoj glas upo- 
zoravajući na „ovo veliko zlo“ koje se 
uvuklo u Crkvu, među narod i navjes- 
titelje Božje Riječi, tj. nestajanje smisla 
za božansku silu Kristova Evanđelja te 
zauzimanje njezina mjesta i propovi-
jedanju o „čovječjim mudrostima“.

Nije zacijelo slučajno, što su u novi-
je doba Leon XIII. i Pio X. opetova-
no sluge Riječi Božje podsjećali na 
opomenu sv. Pavla, da treba naime 
propovijedati Isusa Krista i to raza- 
petoga, Židovima smutnju, a Grcima 
bezumlje. Ne dolikuje propovjedni-
ku Evanđelja da se pred slušatelji-
ma razmeće „nadgovorljivim riječi-
ma ljudske premudrosti“, nego da 
besjedi „u dokazivanju Duha“, e da 
ne izgubi silu, križ Kristov (1 Kor 2). 
Objavljena riječ Kristova Evanđe-
lja neka bude temeljem njegovoj 
argumentaciji, ishodištem, s koga, 
govoreći na svetom mjestu, polazi, na 
koje se vraća. – Rimski pape nadalje 
obraćaju pomnju i na kršćanski nauk 
opominjući dušobrižničko svećen- 
stvo, neka u smislu crkvenih naredbi 
i djeci i odraslima u određene dane 
tumači istine katoličkog katekizma.

(nastavit će se...)

nebo sluge Božjeg biskupa Antuna 
Mahnića, koji je rođeni Slovenac. 
Rodio se 14. rujna 1850. u Kobdilju, 
župa Štanjel. Kao svećenik i doktor 
filozofije i teologije postavljen je za 
krčkog biskupa u Hrvatskoj i postao 
nezaobilazna figura Hrvatske u  pr- 
voj polovici prošlog stoljeća kao 
otac Hrvatskog katoličkog pokreta 
i Katoličke akcije. Njegovi su suvre-
menici govorili za njega da im je bio 
‘svjetlo i luč koja je gorjela i njima 
pokazivala put u život’. Sveci su lju-
di koji ruše granice među narodima 
i uklanjaju predrasude koje mi jed-
ni o drugima stvaramo, a sve to na  
temelju ponašanja i djelovanja  Isusa 
Krista koji je došao spasiti svakog 
čovjeka.“

Biskup Petanjak uručio je okuplje- 
noj zajednici sliku s likom sluge Bož-
jega biskupa Antuna Mahnića te poz-
vao sve da u prigodi 100. obljetnice 
njegova rođenja za nebo, hodočaste 
na Mahnićev grob u krčku katedralu. 

Pjevanje na misnom slavlju uveli- 
čao je župni zbor iz Omišlja na oto- 
ku Krku pod ravnanjem s. Valentine 
Marinović. Uz tradicionalne božićne 
pjesme pjevali su napjeve na sta-
roslavenskom jeziku koji se i danas 
njeguje u nekim župama otoka Krka.

 I z v j e š t a j

u rodnoj domovini  
biskupa mahnića obilježeni  
32. božićni dani hrvatskih  

katolika u sloveniji

Na blagdan Krštenja Gospodinova, 
u nedjelju 12. siječnja, Hrvatska ka-
tolička misija u Ljubljani po 32. put 
proslavila je svoje „Božićne dane“. U 
mnoštvu okupljenih Hrvata, koji su 
za ovu prigodu došli i iz drugih kraje-
va Slovenije, misu je predvodio krčki 
biskup Ivica Petanjak.

U koncelebraciji su bili nadbiskup 
domaćin Stanislav Zore, dušobrižnik 
u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Ljublja- 
ni fra Marko Prpa, provincijalni mini- 
star Franjevačke provincije Presvetog 
Otkupitelja iz Splita fra Marko Mrše, 
fra Ambroz Mušič, gvardijan samo- 
stana na Tromostovju pri kojem se 
okuplja hrvatska zajednica, generalni 
vikar Krčke biskupije mons. Franjo 
Velčić, postulator kauze sluge Božje- 
ga biskupa Antuna Mahnića vlč. Saša 
Ilijić i mnogi drugi svećenici.

U propovijedi je biskup Petanjak na-
glasak stavio na snagu sakramen- 
ta krštenja kojemu smo kao djeca 
Božja poslani u svijet biti  Isusovim 
svjedocima i bližnji jedni drugima. 
U taj kontekst stavio je i kratki 
prikaz života sluge Božjega biskupa 
Mahnića: „Možda je Božja provid- 
nost tako htjela da ove godine 
dođem ja ovdje k vama u Ljubljanu, 
i to u godini kad naša Krčka bisku- 
pija slavi sto godina rođenja za 



Ožujak

  7. 3.   Hodočašće Vrbničkog dekanata.
14. 3.   Hodočašće Krčkog dekanata.
21. 3.   Hodočašće Rapskog dekanata.

(5. obljetnica biskupskog ređenja  
mons. Ivice Petanjka).

28. 3.   Hodočašće Omišaljskog dekanata, 
župe Novalja i Lun.

Travanj

  4. 4.    Tradicionalno 16. hodočašće djece Krčke biskupije  
na grob sluge Božjega.

14. 4.    Mjesečni spomen sluge Božjega; misa u katedrali po
vašim nakanama i za dobročinitelje Postulature. 
Predvodi o. Dominik Magdalenić OCD, prior samostana u 
Krku u zajedništvu s braćom karmelićanima.

Korizmena hodočašća na grob sluge Božjega

Put Križa sa slugom Božjim biskupom Antunom Mahnićem

Svjedočanstva, molitve i zahvale
Svakog 14. u mjesecu u katedrali slavimo sv. misu po vašim nakanama, te za sve dobročinitelje.

 � Slugo Božji, oče biskupe Antu- 
ne, molim te tvoj zagovor za 
zdravlje duha, duše i tijela moje 
obitelji. Hvala ti!

 � Uoči našega vjenčanja pohodili 
smo ovu prekrsnu katedralu i 
grob sluge Božjega biskupa An- 
tuna Mahnića. Slugo Božji, moli 
za nas!

 � Slugo Božji, pomogni mi da se  
riješim svoje ovisnosti!

 � Od srca hvala za sve milosti koje 
sam dobila putem tvoje molitve. I 
dalje zagovaraj moju djecu i unu-
čiće. Hvala ti!

 � Biskupe Mahniću! Hvala za sve 
što i danas činiš za nas i što moliš 
za nas. Molim te za mog tatu da 
sretno i spremno stigne u Nebes- 
ku domovinu po Kristu Gospo- 
dinu našem.

 � Biskupe Antune, molim te da se 
moj sin obrati!

 � Slugo Božji, molim te da mi iz-
moliš potpuno predanje u volju 
Božju i da se ispuni Božji plan! 
Hvala ti!

 � Isuse, po zagovoru biskupa Mah-
nića blagoslovi moju obitelj i po- 
daj nam duhovno ozdravljenje i 
međusobnu ljubav.

 � O dragi Oče Antune!
Preporučam tebi koji si omilio 
Gospodinu svoga sina u teškom 
trenutku i svoju kćer pred poro-
dom. Hvala!

U godini obilježavanja 100. obljetnice 
rođenja za nebo sluge Božjega bis- 
kupa Mahnića, koja se u Krčkoj bis- 
kupiji odvija pod geslom Mahnićeve 
sintagme Više svjetla, želja je Postula-
ture da nam tijekom cijele liturgijske 
godine sluga Božji govori o Svjetlu od 
Svjetla, Kristu kojega je za svoga živo-
ta kao svećenik, odgojitelj, profesor, 
borac za istinu, otac mladeži, nas- 
ljedovao. Kao što je svojim suvreme- 
nicima sluga Božji bio svjetlo, neka to 
bude i nama.

Ovaj Put Križa priređen je tako da 
svaka postaja donosi jednu njegovu 
misao, meditaciju i molitvenu naka-
nu. Odabrane misli sluge Božjega po- 
nuđene su kao kateheza za osobni 

rast u vjeri, ali i mogućnosti da se pu-
tem pisane riječi još bolje upoznamo 
s Mahnićevim nasljedovanjem Isusa 
Krista, koji neka pomogne i nama da 
Ga nasljedujemo. 

Tekstove meditacija sastavila su četr- 
naestorica svećenika Krčke biskupije 
kojima posebno zahvaljujem. 

Svaka postaja uključuje i zajedničku 
nakanu. Po tim nakanama ujedinimo 
se u molitvi da nam obilježavanje 100. 
obljetnice rođenja za nebo sluge Bož-
jega biskupa Antuna Mahnića donese  
milosni blagoslov. Vjerujem da će ovaj 
prigodni Put Križa ostvariti svoju na-
kanu i pomoći svakome molitelju: biti  
svjetlo i donositi više svjetla.

biskupijakrk.hr/mahnic100


