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  Uoči današnjeg blagdana,
Cvjetnice, kojim Crkva ulazi u Veliki tjedan u kojem slavi najveće tajne kršćanske vjere, u Rijeci je deseti put održan
Planinarski križni put. Kao i svake godine otkad je prije jednog desetljeća počela ova pobožnost – započinjući u Katedrali Sv. Vida i završavajući misom u crkvi Donje Drenove – i ove godine je okupio više stotina Riječana. I kao i svake
godine, Križni put je predvodio mons.
dr. Ivan Devčić, riječki nadbiskup, prvi
ponijevši križ iz katedrale prema Kalvariji. Duž oko sedam kilometara dugog
puta pobožnosti, od postaje do postaje,
u nošenju križa i aktualiziranju pojedinih postaja, izmjenjivali su se predstavnici različitih skupina vjernika: Prvo na
Kalvariji uz kapele-postaje Križnog puta
iz 17. stoljeća gdje su se u povijesti odr-

’’

svijet ostaje«, kratko su rekli već negdje
na pola puta do Velog vrha. I moglo bi se
reći da se svatko tko je jučer bio na toj pobožnosti osjećao obogaćen, kako osobno,
tako i u zajedništvu – kako je rekao nadbiskup Devčić, poput rijeke je ta pobožnost kojoj se mnogi i putem pridružuju.
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žavale pasionske pobožnosti, potom
prema Sv. Katarini do crkve Sv. Luke,
gdje su tamošnji župljani za vjernike
pripremili odmor i okrjepu, pa do Pulca,
kasnije do ekumenske crkvice na Velom
vrhu, te zaključno do Donje Drenove.

 

 

Jučer su se ovim Križnim putem uspinjali i mladi i stariji, i bračni parovi, i mladići i djevojke, skupine prijatelja, roditelji
s djecom, katolički skauti Grada Rijeke.
Pod jednim kišobranom uspinjala su se i
dvojica prijatelja sa Zameta – ljudi u lijepim godinama, 68-godišnji Marko Bobanović i 79-godišnji Stjepan Stepić. »Nije
nam teško, drago nam je da smo došli i da
ovdje vidimo i tolike mlade, jer na njima



 

– Našim Križnim putem pridružujemo se mnogim gradovima i mjestima,
mnogim župama diljem Hrvatske, koji
tu pobožnost na sličan način prakticiraju, jer ona je duboko usađena u kršćansku duhovnost našeg naroda. Ovdje u
Rijeci se to posebno vidi i u tome što je
postojala bratovština Majke Božje žalosne koja je tu pobožnost njegovala i brinula o kapelama-postajama na Kalvariji«, rekao je nadbiskup Devčić.
Misu u župnoj crkvi Donje Drenove
također je predvodio mons. Devčić i na
toj su misi dvojica riječkih bogoslova –
Tomislav Vlahović i Marko Gregić –
službeno primljeni među kandidate za
svećenike. Treba podsjetiti da je ovaj
Križni put počeo organizirati AKD »Jeronim« kojemu su se kasnije pridružile i
neke druge udruge i ustanove vjernika, i
da i ove godine organizatori upućuju na
potrebu obnove skromnih kapelica-postaja križnoga puta na riječkoj Kalvariji.
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!"  Pune 23 godine u kontinuitetu Rotary
club Rijeka s rotarijancima iz
Italije pomaže Centru za
rehabilitaciju
Fortica
–
Kraljevica. Suradnja je potvrđena jučerašnjim posjetom
ovoj ustanovi za djecu i mlađe osobe s oštećenjima u razvoju od strane brojnih članova rotary klubova Rijeka te
onih oko Venecije: Verona
Soave, Venezia Mestre, Noale
dei Tempesta i Gorizia. Ravnateljica Fortice Vesna Đujić
iskoristila je posjet rotarijanaca kako bi im predstavila
sve što je zahvaljujući njihovim donacijama pomoglo da
ova ustanova može kvalitet-

nije pomagati svojim korisnicima, kojih je trenutno 53.
Posljednja takva donacija rotary klubova bio je iznos od
oko 120 tisuća kuna, namijenjenih za uređenje igrališta

i nabavu lutke za edukaciju iz
pružanja prve pomoći, davanje lijekova intravenski, te
unošenje sonde kroz nos za
hranjenje i disanje.
– Davne 1991. Milan Holje-

 Š



  



         

vac, čije se dijete ovdje liječilo, pokrenuo je inicijativu pomoći, a onda sam počeo dovoziti talijanske rotarijance
ovamo. Puno vremena i prikupljenih sredstava je iza
nas, ali ljubav prema Fortici
je ostala, što dokazuju zadnje
dvije donacije za koje su rotarijanci između sebe skupljali novce, rekao je Oleg
Mandić, jedan od osnivača
Rotary cluba Rijeka. Ravnateljica Đujić zahvalila je rotarijancima na pomoći, naglasivši kako će se s posljednjom
donacijom od 42 tisuće dolara urediti zdravstveni odjel s
ambulantom za korisnike
koji nisu za bolnicu. (S. P.)

