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Molitveni susreti za jedinstvo kršćana u Osijeku 
 

Svjetska molitvena osmina 

za jedinstvo kršćana, pod 

geslom „S čime ću doći 

pred Gospodina“ (Mih 6, 

6-8), otvorena je u Osijeku 

18. siječnja u 

Evangeličkoj crkvi, a 

završila je 26. siječnja 

koncertom Prvog 

beogradskog pevačkog 

društva pri hramu Saborne 

crkve sv. Mihaila 

arhangela i gostovanjem 

beogradskog glumca Petra 

Božovića. Središnje 

ekumensko bogoslužje i 

ove je godine predvodio đakovačko-osječki nadbiskup, mons. Marin Srakić, a održano je 20. 

siječnja u crkvi Sv. Jakova, kod otaca kapucina.  

 

Sva ekumenska događanja u Osijeku u sklopu Svjetske molitvene osmine organiziralo je 

Ekumensko povjerenstvo Osječke regije, koje čine: preč dr. sc. Antun Čečatka, voditelj 

Nadiskupijskog ureda za promicanje ekumenizma i predsjednik Ekumenske koordinacije 

osječke regije, o. Miljenko Vrabec, gvardijan Kapucinskog samostana u Osijeku, vlč. Ivan 

Jurić, župnik župe Preslavnog Imena Marijina, vlč. Mato Gašparović, župnik župe Sv. Ćirila i 

Metoda, Marija Krivić, predstavnica Katoličke laičke zajednice "Molitva i Riječ", 

visokoprečasni protojerej-stavrofor Ratomir Petrović, paroh i arhijerejski zamjenik episkopa 

osječkopoljskog i baranjskog; dopredsjednik Ekumenske koordinacije osječke regije, 

visokoprečasni protojerej-stavrofor Mihajlo Marijanac, paroh darđanski i arhijerejski 

namjesnik baranjski, vlč. Darko Turšić, pastor Reformirane Kršćanske Kalvinske Crkve u 

Hrvatskoj; tajnik Ekumenske koordinacije osječke regije, Toma Magda, predsjednik Saveza 

baptističkih crkava i pastor Bapstističke Crkve Osijek i prof. dr. sc. Krešimir Šimić iz 

Evanđeoske Pentekostne Crkve Radosne vijesti - Osijek.  

 

Molitve za ekumensku osminu ove je godine pripremio Indijski kršćanski studentski pokret, u 

suradnji s Indijskim katoličkim sveučilišnim savezom i Nacionalnim vijećem crkava u Indiji, 

dajući biblijski poticaj Osmini za 2013. godinu, prispodobiv situaciji u kojoj je bio Božji 

narod u Mihejevo vrijeme i suvremeni čovjek (osobito vjernici dalitske zajednice u Indiji), a 

za kršćane u našoj domovini priredio ju je karmelićanin Jure Zečević, tajnik Vijeća HBK za 

ekumenizam i dijalog.  

 

Susret u Evangeličkoj i Baptističkoj crkvi 

 

U Evangeličkoj crkvi 18. 

siječnja dobrodošlicu sabranim 

predstavnicima kršćanskih 

nominacija i vjernicima izrazio 

je domaći župnik Branko 

Berić, biskup Evangeličke 
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Crkve u Hrvatskoj, kazavši kako okupljanje pokazuje da kršćanska Crkva postoji i ima samo 

jedno ime, ime nad imenom - Krista Gospodina. Radosni susret protekao je u ekumenskom 

zajedništvu, pjesmi, slušanju propovijedi evangeličkog župnika Berića i obraćanju 

predstavnika Rimokatoličke Crkve, Reformirane Kršćanske Kalvinske Crkve te Evanđeoske 

Pentekostne Crkve.  

 

Uvodnom pjesmom „Tebe Boga hvalimo“ započela je u Baptističkoj crkvi u Osijeku druga 

večer molitvene osmine. Iskazujući dobrodošlicu predstavnicima kršćanskih crkava i mnoštvu 

vjernika sabranih u crkvi u Podravskoj ulici, pastor Magda zaželio je da zajedništvo susreta 

bude svima na korisnu duhovnu izgradnju, radost i Bogu u slavu. Vodeći predstavnici 

kršćanskih zajednica čitali su ulomke biblijskih tekstova, a vjernici predvodili molitvene 

nakane, među kojim i „da nas naši susreti u ime Isusovo zaista preobraze u jedno, da svijet 

povjeruje u Božju prisutnost među nama“. 

 

Središnje ekumensko bogoslužje 

Središnje ekumensko bogoslužje započelo je procesijom biskupa, pastora, svećenika i 

pastoralnih suradnika kršćanskih crkvi i zajednica. Uz mons. Srakića, prisutan je bio i 

pomoćni biskup đakovačko-osječki, mons. dr. Đuro Hranić. Nakon uvodnih riječi  slavlja i 

zahvale, poticaja za sućut i kajanje te službe riječi, uslijedila je homilija u kojoj je mons. 

Srakić, između ostaloga, pitao što može biti sloboda, „ako ne oslobođenje od prolaznosti 

života, od zamke vlastite oholosti, od predrasuda, od praznog razmišljanja o životu u 

promatranju vlastitog ja i od robovanja vlastitim mračnim porivima?!“ te istaknuo kako 

sloboda i autoritet nisu oprečni pojmovi, nego vrijednosti koje se nadopunjuju.  

 

Molitvena osmina prilika je da razmotrimo koje su to predrasude i osuđivanja, čak i u našim 

kršćanskim zajednicama, koje priječe da vidimo jedni druge jasno, u svjetlu slave Božje, 

podsjetio je mons. Srakić i pozvao: „Nameće se pitanje, koje male, praktične korake možemo 

poduzeti zajedno, kao kršćani, prema slobodi djece Božje, za naše crkvene zajednice i za šire 

društvo? Tema ovogodišnje molitvene osmine uzeta je iz riječi Miheja proroka: ´Čime ću doći 

pred Gospodina?´ Možda ćemo pri susretu s Gospodinom reći: ´Nisam ništa učinio protiv 

nikoga, protiv jedinstva, protiv slobode. Moje su ruke čiste.´ Gospodin bi mogao reći: ´Da, 

čiste ali prazne.´ Mi kršćani vjerujemo da znamo kamo idemo. I ova večer jedan je mali korak 

na tom putu. Želja nam je, i ujedno molitva Gospodinu, da njegovim Duhom prosvijetljeni i 

ohrabreni, sve više idemo zajedno, u slobodi, rukom pod ruku, prema svom odredištu koje se 

zove zagrljaj Nebeskog Oca.“  

 

Obraćanje predstavnika drugih kršćanskih crkava i zajednica  
Uslijedila je ispovijed vjere, molitva za jedinstvo i preobraženje, Molitva Gospodnja, pozdrav 

mira, a zatim su prigodnu riječ uputili prisutni predstavnici drugih kršćanskih crkava i 

zajednica. U ime Srpske Pravoslavne Crkve bogoslužju je nazočio delegat osječko-poljskog i 

baranjskog episkopa Lukijana, o. Zoran Majkić, paroh daljski. U svom obraćanju istaknuo je 

kako spasenje treba shvaćati kao dar koji Bog daje, a u svakom čovjeku važno je vidjeti sveca 

i svetinju. Ako se tako budemo odnosili prema ljudima, neće biti razjedinjenosti, nećemo 

smatrati da druge trebamo podčinjavati sebi, protjerivati, ni uništavati.   

 

U ime Reformirane Kršćanske Kalvinske Crkve u Hrvatskoj govorio je pastor Turšić, a 

prisutan je bio i biskup Lajoš Čati Sabo te umirovljeni biskup Endre Langh. Suvremenim 

načinom života zapostavljamo obitelj, prijatelje, pa i jedni druge kao kršćane. Bog od nas ne 

očekuje materijalnu, nego istinsku ljubav; donacije za crkvu ne približavaju nas Bogu, već 
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dobra djela, prava, iskrena ljubav i otvoreno srce prema subraći, ne očekujući zauzvrat ništa, 

jer već smo od Boga dobili život - i što nam više treba, istaknuo je vlč. Turšić. 

 

Biskup Evangeličke Crkve, i pastor u Osijeku, Berić, upozorio je - ako nema jedinstva, ako 

kršćani budu nesložni i raspršeni, svijet im neće vjerovati, te će zajedno s njima odbaciti i 

Boga u kojega vjeruju. Počelo Božjega jedinstva je međusobna ljubav božanskih osoba, a 

međusobna ljubav treba biti i pokretačka snaga kršćana. Dođimo k Isusu, tražimo oproštenje, 

činimo dobro, ljubimo bližnje svoje, opraštajmo, i Bog će biti uz nas. Ljudima treba jedinstvo, 

sloga, mir i povezivanje zajednica – jedinstvo svih kršćana u jednu crkvu. No toga neće biti 

bez obraćenja, borbe protiv vlastite sebičnosti i uskogrudosti. Upravo Crkva treba biti znak 

jedinstva cijelome svijetu, zato je prava dužnost kršćanina, naša dužnost, raditi i moliti za 

kršćansko jedinstvo kako bi se i ostvarila Isusova želja – da svi budu jedno, naglasio je Berić. 

  

U ime Crkve Božje u Hrvatskoj prisutan je bio nadglednik biskupa Matej Lazar Kovačević i 

pastoralni suradnik Vladimir Pšenka. U svom nagovoru Kovačević je naglasio da nas iskustvo 

Uskrsnuća zove na dublje jedinstvo u Kristu. Naša slika o Kristu, Crkvi,  duhovnom putu, kao 

i o Bogu samome, treba preobrazbu, a neprestani razgovor imperativ je za međusobne odnose 

jednih s drugima i s uskrslim Gospodinom. Svoje obraćanje Kovačević je zaključio molitvom 

za Duha Svetoga, koji će kršćane potaknuti na zbližavanje, zajedničko svjedočenje istine i 

suočavanje sa situacijama u kojima društvu, naciji i svijetu nedostaje dostojanstva i samilosti. 

 

U ime Evanđeoske Pentekostne Crkve vjernicima se obratio starješina Moguš. Između 

ostaloga, rekao je kako nas približavanje Bogu kroz Njegovu riječ i molitvu osvješćuje, pa 

uviđamo da smo slabi i nemoćni. Pitamo se s čime ćemo doći pred Gospodina, no Isus poziva 

i umorne i opterećene. On treba i one koje nitko neće, samo mu treba doći s iskrenim srcem, 

priznati kakvi smo, a on će ohrabriti, utješiti, rasteretiti i odmoriti, da možemo ići dalje. 

 

Bogoslužnom slavlju nazočili su i članovi Ekumenske koordinacije osječke regije te mons. 

Bernatović, mons. Ivan Ćurić, rektor Bogoslovnog sjemeništa u Đakovu, maestro Ivo Andrić, 

odgojitelj Sjemeništa i voditelj Koralista Bogoslovnog sjemeništa, koji su pjesmom uveličali 

bogoslužje. Prisutni su bili i župnici osječkih župa: fra Slavko Milić, župnik župe Sv. Obitelji, 

vlč. Pavo Vukovac, župnik župe Uzvišenja sv. Križa u Retfali i vlč. Ljubomir Sturko, 

grkokatolički župnik. Uz vjernički puk molile su i  Marijine sestre čudotvorne medaljice, 

Milosrdnice sv. Vinka Paulskog. Milosrdne sestre sv. Križa te članice Svjetovnog instituta 

Obitelji Malih Marija. 

 

Susreti  

Brojni vjernici okupljeni u Rimikatoličku župnu crkvu Sv. Ćirila i Metoda nastavili su 21. 

siječnja ekumenski molitveni hod u Osijeku. Molitvu Večernje predvodio je župni vikar Josip 

Matas, a Molbenicu Bogorodici, uz sestre bazilijanke, vlč. Ljubomir Sturko, grkokatolički 

župnik u Osijeku. Prisutan je bio i s vjernicima molio župnik Gašparović, vlč. Josip 

Dominković, župnik župe Sv. Ane u Tenji te sestre sakramentinke. Ekumensku molitvu 

pjesmom je animirao bend studentske Molitvene zajednice „Sveta Obitelj“. Ekumenski 

molitveni susret petog dana održan je 22. siječnja u organizaciji Reformirane Kalvinske 

Crkve. Molitvu je u prostorima uz crkvu predvodila župnica Langh, a prisutna je bila i Ilona 

Andel, župnica u Retfali te Petar Sen, župnik u Hrastinu te Endre Langh, umirovljeni biskup 

ove Crkve. 

 

U osječkoj Evanđeoskoj Pentekostnoj Crkvi Radosne vijesti 23. siječnja održan je šesti 

ekumenski susret. Pozivajući sabrane na molitvu u zajedništvu ljubavi prema Kristu, mr. 
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Damir Špoljarić, predsjednik Evanđeoske Pentekostne Crkve u Hrvatskoj i pastor osječke 

EPC, uvodno je domaćinski pozdravio predstavnike kršćanskih zajednica i udruga te mnoštvo 

vjernika, a njemu se pridružio i promicatelj ekumenizma dr. Peter Kuzmič, rektor 

Evanđeoskog teološkog fakulteta u Osijeku, predvodeći zahvalnu molitvu Gospodinu za 

osminu i naglašavajući bitnost traženja jedinstva u Kristu da bi svijet mogao povjerovati. 

Ponavljajući geslo susreta, Špoljarić je evanđeoskim nadahnućem uveo u program susreta koji 

je, osim zajedničke molitve, protekao u slavljenju Boga glazbom i pjevanjem Zbora EPC u 

Osijeku, pod ravnanjem Blaženke Targuš i uz glasovirsku pratnju Aarona Horvatha. Potom je 

pomno poslušana propovijed propovjednika Kristove Crkve u Zagrebu, mr. Mladena 

Jovanovića, glavnoga tajnika Protestantsko-evanđeoskog vijeća u RH. 

 

Ekumensko je zajedništvo posvjedočeno pozdravnim obraćanjem dr. Antuna Čečatke, 

voditelja Nadbiskupijskog ureda za promicanje ekumenizma i predsjednika Ekumenske 

koordinacije osječke regije, koji je naglasio važnost „smjernog hoda s Bogom“.  

 

Sedmu večer ekumenskoga zajedništva, 24. siječnja, gostoprimstvo je subraći kršćanima 

pružila Srpska Pravoslavna Crkva u Osijeku, otvorivši vrata donjogradske pravoslavne crkve 

Uspenija Presvete Bogorodice, gdje je služeno večernje bogoslužje, koje je, uz molitvu i 

popratno pjevanje, predvodio protojerej-stavrofor Mihajlo Marijanac, arhijerejski namjesnik 

baranjski i paroh u Dardi. Osmoga dana Svjetske molitvene osmine za jedinstvo kršćana, 25. 

siječnja, stotinjak gostiju, pripadnika svih denominacija, susrelo se u kući osječke Zajednice 

Molitva i Riječ. Bila je to vrlo ugodna večer slavlja, kako ju je nazvala voditeljica osječkoga 

MiR-a, Marija Krivić. Dobru atmosferu objasnila je riječima da se Isus udomaćio u srcima 

ljudi dobre volje i dobrih namjera. 

 

Završna svečanost 

U Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića 26. siječnja organiziran je završni susret Ekumenske 

molitvene osmine, a gostovalo je Prvo beogradsko pevačko društvo pri hramu Saborne crkve 

sv. Mihaila arhangela i glumac Petar Božović. Pjevači su predstavili pravoslavne duhovne i 

liturgijske skladbe, dok je poznati beogradski glumac interpretirao dijelove svoje monodrame 

"Tako je govorio Nikolaj", a riječ je o tekstovima svetoga vladike Nikolaja Velimirovića.  

 

Pomoćni đakovačko-osječki biskup Đuro Hranić istaknuo je kako je dobar osjećaj biti 

sudionikom takvih događaja: "Istina je da je odnos sa Srpskom Pravoslavnom Crkvom kod 

nas još uvijek opterećen poljuljanim međunacionalnim odnosima. Međutim, to nije nikakva 

poteškoća za ekumenski dijalog. Štoviše, mislim da bismo trebali odgajati vjernike da budu 

što svjesniji činjenice: što smo više Kristovi, bliži smo i jedni drugima. I da po tome što smo 

jedno u Kristu, nadilazimo i međunacionalne razlike kako bismo kao vjernici nadvisili 

međunacionalna opterećenja i da jedni druge prihvaćamo kao braću, znajući se kajati za 

vlastite grijehe i biti veći od svojih slabosti, znajući isto tako tražiti oprost, jer to je temelj u 

izgradnji kvalitetnije budućnosti." 

 

U ime Zajednice MiR okupljene je pozdravio dr. sc. Vladimir Sigmund, prorektor Sveučilišta 

J. J. Strossmayera u Osijeku te naglasio kako bi bilo dobro pamtiti dvije Isusove poruke. 

"Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti 

svojom." To je najveća i prva zapovijed, a druga: "Ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio 

vas. Po tome će svi spoznati da ste moji učenici." N. Špoljarić/M. Kuveždanin/Lj. Bobalić 


