PROSLAVA BLAGDANA SV.
MAKSIMILIJANA KOLBEA

D

an nakon posvete crkve u Podhumu slavio se i
njen zaštitnik, sv. Maksimilijan Kolbe. Misno
slavlje je predvodio Porečko – Pulski nadbiskup u miru, Ivan Milovan.
U svom obraćanju vjernicima poručio je kako su
mučenici, poput pjesnika za koje se kaže da su čuđenje
u svijetu, isto tako čuđenje u svijetu su i mučenici jer su
svojom pojavom, svojim životom, a osobitom
herojskom snagom ljubavi prema drugima, pokazali
čudo čovječnosti, ljubavi, opraštanja i potpunog
predanja. Mučeništvo Maksimilijana Kolbea, to divno
predanje, za brata čovjeka bilo je samo kruna njegovog
života, jer je sav bio predan Bogu u velikom zalaganju u
širenju Evanđelja. Crkva od svojih pamtivijeka časti i
slavi mučenike na poseban način, čuva živi spomen na
svoje najljepše sinove i kćeri, one koji su baš na taj
najveći način živjeli upravo one riječi iz Evanđelja –
nitko nema veće ljubavi od one koji život svoj dade za
svoje prijatelje.
U tom smislu je i osobito svjedočanstvo našega bl.
Alojzija Stepinca, mučenika 20. stoljeća, koji je
čitavim svojim životom svjedočio vjernost Bogu i Svetoj
stolici, vjernost crkvi i veliko predanje ljubavi prema
siromasima.
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CRKVA SV. MAKSIMILIJANA KOLBEA U PODHUMU
POSVEĆENA 13. KOLOVOZA 2015.

Poziv je dakle ovog blagdana da pokušavamo, a
hraneći se vjerom i euharistijom, ustrajati u vjeri i
ljubavi ponajprije u obitelji a onda i u cijeloj crkvi.
Živeći ljubav znači poštovanje, strpljivost, opraštanje i milosrđe, a snagu za to treba crpiti iz molitve i
euharistije. Shodno tome, i ova nova crkva bit će
mjesto gdje će se hraniti vjera i gdje će se vjernici
osposobljavati da svjedoče Kristovu ljubav.

I

deja o izgradnji podhumske crkve
postoji već 60 godina i svo to
vrijeme vjernici su se nadali i
strpljivo čekali. San se počeo ostvarivati 2007. godine kada su se počele
održavati svete mise u kontejneru
postavljenom na mjestu gdje je
planirana gradnja crkve. Na blagdan
sv. Kolbea 2011. godine položen je
kamen temeljac, a izgradnja crkve
započela je 17. rujna 2012. godine.
Vrijednost radova na novoj crkvi
procjenjuje se na četiri milijuna kuna,
koje je većim dijelom osigurala Riječka
nadbiskupija, a u ﬁnanciranju su
sudjelovali i Općina Jelenje, Primorskogoranska županija i jelenjska Župa sv.
Mihovila, kao i mnogobrojni vjernici.
Radove je izvodila Zanatska zadruga
Zanatoprema sa svojim kooperantima,

a projektant je bio Adriaprojekt.
Župa je organizirala akciju u sklopu
koje su i zainteresirani mještani mogli
sudjelovati u ﬁnanciranju uređenja
crkve, kupnjom podnih ploča od kojih
svaka stoji 100 kuna. Bilo je potrebno
ukupno 760 takvih ploča, koje su
prikupilljene donacijama sumještana.
Ovo je prilika za zahvaliti se svima koji
su sudjelovali u izgradnji crkve, svim
tvrtkama, radnicima, mještanima koji
su pomogli svojim donacijama, pokroviteljima, hvala svim prijateljima,
posebice onima koji žele u svojim
donacijama ostati anonimni, posebno
zahvale pjevačima Marku Perkoviću
Thompsonu i Maji Blagdan.
Nova crkva, podružnica je crkve sv.
Mihovila u Jelenju, ima kapacitet od
150 do 200 sjedećih mjesta. Građena

je na površini od 1.500 kvadratnih
metara, a površina njezine izgrađenosti
je 471 »kvadrat«.
Uz veliku dvoranu, ima i malu dvoranu
namijenjenu susretima vjernika,
probama zbora, sastancima mladih,
umirovljenika, za vjeronauk, kao i
župnu katehezu. Uređena su i dva
sanitarna čvora - ženski i muški, sakristija i ispovjedaonica te toranj, parkiralište za šesnaest vozila, a u planu je i
ozelenjavanje.

elja mnogih, a posebice žitelja
Podhuma, da sagrade crkvu na spomen
njihovim stradalima u Drugom svjetskom ratu, postojala je još od vremena
stradanja podhumskih žrtava, a ostvarena
je 13. kolovoza 2015. godine, kada je
Riječki nadbiskup i metropolit mons. dr.
Ivan Devčić posvetio prvu crkvu u Hrvatskoj
sv. Maksimilijana Kolbea.

Ž

Kamen temeljac za gradnju crkve sv.
Maksimilijana Kolbea blagoslovljen je 14.
kolovoza 2011. i osim prostora za molitvu,
sakristije i dvorane za vjeronauk, koja će po
završetku biti posvećena bl. Alojziju
Stepincu, još je ostalo urediti Kapelu
Podhumskih žrtava te prostor za vijence s
vječnim svjetlom. Također, potre--bno je
prostorno-likovno urediti središnji pano u
svetištu, vitraje na prozorima te namještaj i
ugradnju zvona u tornju, rekao je projektant
Željko Mahulja izrazivši nadu da će preostali
radovi biti završeni do proslave sv.
Maksimilijana Kolbea 14. kolovoza 2016.
godine.
Obraćajući se mnoštvu vjernika nadbiskup
Devčić podsjetio je na stradanje mještana

Podhuma, njih oko stotinu, koje je talijanski okupator ubio je u nedjeljno prijepodne
12. srpnja 1942., preostale odveo u logor, a
selo opljačkao i spalio. Dodao je kako su
većina ubijenih bili katolički vjernici, od
kojih su neki bili uhićeni dok su se vraćali s
rane nedjeljne mise.
Podsjetio je na svjedočanstvo mons. Ante
Sironića, koji je tada bio kapelan u Jelenju:
'Mjesto je opkolila vojska, naoružana do
zuba. Nitko ne može iz obruča. Nastaje
dioba: padaju smrtne kocke. Neke ovamo,
neke onamo. Jedne odjeljuju na jednu,
druge na drugu stranu. Kršnije i mlađe
posebno, da bi ih nevine i goloruke malo
kasnije odveli u njihovoj vlastitoj zemlji na
stratište, u mučeničku smrt strijeljanjem…
Među strijeljanima su i oni koji se jutros
vratiše s prve rane mise i svete pričesti, kao
Ivan Brnja i drugi. Među strijeljanima su
braća Ban, kršni i pobožni momci. Među
njima je i petero braće Juričića u dobi od
šesnaest godina nadalje, pet mladih, hrvatskih, podhumskih, primorskih Makabejaca,
da s ostalima u društvu ukrašuju mauzolej
krvavom aureolom. Da! To su Podhumske
žrtve, koje padoše ljeta Gospodnjega 1942,

dvanaestog dana mjeseca srpnja, uoči
slave kršćanske mučenice sv. Margarete.’
Nadbiskupu je ključeve nove crkve
uručio projektant Željko Mahulja, a prigodan pozdrav mons. dr. Devčiću, mnogobrojnim svećenicima, predstavnicima županijske i općinske vlasti te vjernicima ispred
župnog odbora župe sv. Milovila Arkanđela
iz Jelenja, kojemu pripada i novoposvećena
crkva, uputio je član župnog vijeća Darko
Puž.
Po završetku misnoga slavlja nadbiskup
je novoj crkvi darovao križ kojega je nedavno
dobio od vukovarskih gimnazijalaca kazavši
kako Podhum i Vukovar imaju tragičnu
povijest, ali s ovim križem povezivat će ih
Kristova ljubav, vjera i nada.
Nakon mise zbor Kolbe iz Zagreba izveo
je mjuzikl o herojstvu i vjeri ovoga sveca,
„Život za život“, a vjernici župe sv. Mihovila
Arkanđela i sponzori za sve okupljene
pripremili su okrijepu.

