POGODI TKO SAM – VJERONAUK PETI RAZRED
(Hrvatski sveci i blaženici)
Rođen sam u vrijeme snažnih političkih i vjerskih sukoba. Kalvinisti su mi nudili velika
imanja ako se odreknem katoličke vjere i prijeđem na protestantizam. Odbio sam riječima:
„spreman sam i umrijeti u katoličkoj vjeri.“ Tako se i dogodilo – mučen sam zato što sam
bio i ostao katolik u Košicama u Slovačkoj. Inače, rođen sam u katoličkoj obitelji u
Hrvatskoj u Križevcima.
(MARKO KRIŽEVČANIN)
Rođen sam u brojnoj obitelji u Šibeniku. Franjevac sam, misionar. Djelovao sam u Bosni i u Svetoj
zemlji. U Jeruzalemu sam pokušao obratiti muslimane na kršćanstvo. Umjesto da se obrate i povjeruju u
Isusa Krista oni su uzeli mačeve i toljage i usmrtili i mene i moje prijatelje.
Bilo je to sredinom 14. Stoljeća.
Ja sam...
(NIKOLA TAVELIĆ)
Ja sam milošću Božjom u nebeskoj slavi. Vi ljudi Crkve na zemlji saznali ste da sam zauvijek u Božjoj
blizini. Počeli ste se posebno moliti u dan moje smrti i zazivati moje ime. Gradite crkve meni u čast,
slikate moj lik na slikama, izrađujete kipove… Pomoći ću vam u nevolji ako je u skladu s voljom
Božjom.
Ja sam...
(SVETAC)
Rođen sam u brojnoj veoma pobožnoj obitelji u Šibeniku. Vlastitom odlukom postao sam
redovnik – franjevac. Bog mi je dao krhko i boležljivo tijelo, ali snažan duh i dar
strpljivosti. Punih 40 godina ispovijedao sam grješnike i upućivao ih da se klone grijeha.
A onda me Gospodin pozvao k sebi i od tada prebivam u Njegovoj slavi i s nebesa
bdijem nad ispovjednicima i ljudima koji se ispovijedaju. Moji zemni ostaci pokopani su u Italiji u
gradu Padovi.
(LEOPOLD BOGDAN MANDIĆ)
Godinama sam vodio svetu katoličku crkvu. Posjećivao sam velike i male narode, a osobito pri
proglašenju neke osobe blaženom ili svetom. Među Hrvatima proglasio sam svetim Leopolda Mandića i
Marka Križevčanina, a kardinala Stepinca blaženim.
(IVAN PAVAO II.)

Preživio sam dva svjetska rata. U drugom je na moja leđa pala ogromna odgovornost –
sačuvati vjeru, zdravlje, ljudske živote… Spašavao sam i pomagao koliko sam mogao.
Nisam se slagao s političarima pa su me poslije rata zatvorili. Godinama sam bio u
pravom zatvoru, a kasnije u kućnom pritvoru. Najpoznatiji sam hrvatski kardinal.
Ja sam...
(ALOJZIJE STEPINAC)
Grad sam u Italiji poznat po sveučilištu, velikom lijepom gradskom trgu, ali gotovo nitko nije stupio na
moj teritorij a da nije došao u baziliku posvećenu svetomu Antunu. U blizine te velebne građevine nalazi
se i jedna manja crkva posvećena hrvatskom franjevcu preko kojega je svevišnji Bog mnogim ljudima
otpustio grijehe.
(PADOVA)
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