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1. – 11. travnja 2017. 
SPLIT  DUBROVNIK  ŠIBENIK



Subota
11:00 
HAZU, 

palača Milesi

Otvaranje manifestacije
Manifestaciju će otvoriti:
msgr. dr. sc. Marin Barišić, splitsko-makarski nadbiskup
Sudjeluju: predstavnici organizatora i pokrovitelja

11:15
HAZU, 

palača Milesi 

Salon će biti otvoren 

od 1. do 11. travnja 

od 10 do 19 sati.

"Salon suvremene sakralne likovnosti – Split" – 
otvaranje izložbenoga salona i dodjela 
Velike nagrade Salona 
Umjetničko vijeće: 
dr. sc. Branko Matulić, kustos izložbe,
Dijana Iva Sesartić, akademska kiparica,
Stjepan Ivanišević, akademski slikar
Izložbu će otvoriti: dr. sc. Branko Matulić
Glazbeni program: Chorus Cantores

Danas, više nego ikad, potrebno je kršćansku 
sakralnu sferu približiti svim oblicima likovnog 
izričaja kako bi umjetnici kroz vlastitu 
suvremenu likovnu praksu ostavili svoj odraz u 
prostoru traganja za svetim. Kako bi osigurali 
upravo taj prostor susretišta sakralnih likovnih 
ideja i njihovih pojavnih oblika s idejom 
svetoga, po prvi put u sklopu manifestacije 
Dani kršćanske kulture organiziran je natječajni 
izložbeni Salon suvremene sakralne likovnosti – 

Split koji donosi pregled likovnog stvaralaštva 
i njegovih autora koji se u svom radu već 
godinama referiraju na pojam kršćanske 
sakralnosti, njih više od pedeset u prvoj godini 
održavanja Salona.

18:00
Kinoteka 

Zlatna vrata

"Šutnja" – igrani i lm
Redatelj: Martin Scorsese
Scenaristi: Jay Cocks, Martin Scorsese
Uloge: Andrew Gari eld, Adam Driver, Liam Neeson
Trajanje: 161 min
Uvodničarka u i lmski program: Katarina Gugić

Oscarom nagrađeni redatelj i scenarist Martin Scorsese u i lmu donosi priču 
o progonu kršćana u Japanu početkom 17. stoljeća i dvojici portugalskih 
svećenika koji riskiraju živote dolaskom u tu zemlju. Film je adaptacija 
istoimenog romana poznatoga japanskog katoličkog književnika Shusakua 
Endoa, jednog od najutjecajnijih pisaca 20. stoljeća. “Šutnja” prati Rodriguesa i 
Garupea, dvojicu svećenika koji odlaze u Japan kako bi pronašli mentora koji se 
navodno odrekao Boga i kršćanstva. Iako se u Japanu odvija progon kršćana, 
oni ne žele odustati od misije jer su uvjereni da je njihova vjera jača od ičega.

1.
travnja

S P L I T

Salon

suvremene

sakralne

likovnosti

Broj mjesta u dvorani 

je ograničen. Karte se 

dijele besplatno na 

ulazu u dvoranu do 

popunjavanja sjedećih 

mjesta. Stajanje nije 

dozvoljeno.

Međunarodna manifestacija Dani kršćanske kulture prvi se put 
održala 2005. godine u Splitu i otada je postala prepoznatljiv 
sadržaj koji predstavlja značajan doprinos kulturnom bogat-
stvu i raznolikosti u hrvatskom društvu. 
Ciljevi su manifestacije, s jedne strane, ukazati na bogatstvo 
tradicije koju baštinimo i pokazati zašto se europska kultura 
u svojoj najdubljoj matrici može nazvati kršćanskom te uputi-
ti na djela i osobe bez kojih je ona nezamisliva. S druge strane, 
manifestacija želi otvoriti prostor suvremenim autorima, oni-
ma koji osluškuju vrijeme u kojemu živimo i koji na različitim 
područjima kulturnog i umjetničkog djelovanja stvaraju na-
dahnuti kršćanskom vizijom svijeta i stvarnosti. Utemeljeni na 
takvom konceptu Dani kršćanske kulture uključuju izložbe, kon-
certe, tribine, okrugle stolove, predstavljanja knjiga i nosača 
zvuka, kazališne predstave, i lmske projekcije itd., koji zajedno 
čine višednevni nezaobilazni kulturni i društveni događaj pre-
poznatljiva identiteta. 
U okviru Dana kršćanske kulture dodjeljuje se i nagrada Andrija 

Buvina za doprinos kršćanskoj kulturi onoj osobi ili ustanovi ko-
ja je dala najzapaženiji doprinos razvoju kršćanske kulture, odno-
sno zastupanju kršćanskih vrijednosti u kulturno-javnom životu. 
Manifestacija se odvija pod visokim pokroviteljstvom Predsjed-
nice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, a prepoznali 
su je i Ministarstvo kulture RH, Splitsko-makarska nadbiskupija, 
Dubrovačka biskupija, Šibenska biskupija te županije i gradovi 
domaćina koji su rado prihvatili pokroviteljstvo ili suorganizaci-
ju manifestacije u zajedničkoj želji da ona doprinese populari-
zaciji i širenju kršćanske kulture kod nas.

SPLIT  DUBROVNIK  ŠIBENIK
www.danikrscanskekulture.info



S P L I TS P L I T20:00
Nadbiskupsko 

sjemenište, 
velika dvorana

Koncert Hrvatskog katoličkog radija
Sudjeluju: Zbor Mihovil 
i gošće Marija Husar Rimac i Ivana Husar Mlinac
Voditelji programa: Slavko Nedić i Hrvatsko nadzemlje

Već niz godina, pod okriljem Dana kršćanske kulture, Hrvatski katolički 
radio (HKR) u suradnji s Uredom za pastoral mladih Splitsko-makarske 
nadbiskupije priređuje revijalne koncerte kao dar svojim slušateljima, ali i 
svima ostalima koji vole duhovnu šansonu.

Zbor Mihovil osnovan je u travnju 2006. god. kao liturgijska pratnja u župi 
Kamen (Split). Naziv ovog sastava nosi ime zaštitnika župe iz koje potječu: 
Sv. Mihovil. Sastav broji 20-ak članova koji se redovito sastaju te tako 
animiraju misu za mlade u Župi. Zbor Mihovil vodi Mate Pocrnjić.

Nedjelja
10:30
crkva 

Presvetog Otkupitelja 
– grobnica obitelji 

Meštrović, 
Ružić – Otavice

Dekanatski križni put za mlade 
i sv. misa u crkvi Presvetog Otkupitelja
Križni put i svetu misu predvodi: 
fra Jozo Jukić, župnik župe Gradac
Sudjeluju: KUD "Sveti Ilija", Kljaci
Folklorni ansambl Etno udruge "Petrovo polje"

U intimnom okruženju Meštrovićevog kamenog zdanja koje je u 
Domovinskom ratu i samo proživjelo svoj križni put, posjetitelji će 
kroz razmišljanja o Kristovom putu prema Kalvariji imati prigodu na 
poseban način obogatiti duh i proširiti spoznaju o vlastitoj nutrini. 
Križni put, koji će predvoditi fra Jozo Jukić, župnik župe Gradac, 
uz pratnju vjernika u autentičnim narodnim nošnjama, počinje u 
podnožju Glavice, a završava na njenom vrhu na kojemu se nalazi 
crkva Presvetog Otkupitelja – grobnica obitelji Meštrović.

 (Posjetitelji do Otavica mogu ići besplatnim autobusom iz Splita 

koji polazi u 9:15 s autobusnog kolodvora u Sukoišanskoj ulici.)

12:00
crkva Presvetog 

Otkupitelja – grobnica 
obitelji Meštrović, 

Ružić – Otavice

"Meštrovićeva uspomena svome kraju" – predavanje
Predavačica: Zorana Jurić Šabić, viša kustosica 
Galerije Meštrović u Splitu

Mnoga su mjesta u Meštrovićevim zavičajnim Otavicama obilježena njegovim 
životom i umjetničkim djelovanjem. Kraj je to u kojemu je odrastao i u koji 
se neprestano vraćao, crpeći snagu i inspiraciju. Petrovo polje dandanas 
čuva uspomenu na Ivana Meštrovića. Prepoznajemo je u obiteljskoj kući na 
Banovači koju je podigao svojim roditeljima 1912. godine te u osnovnoj školi 
i antimalaričnoj stanici u neposrednoj blizini, objektima koji su izgrađeni 
njegovim marom i zalaganjem (1930. – 1932.). Njegovu prisutnost ponajviše 
osjećamo u obiteljskoj grobnici na Paraćevoj glavici gdje vječno počiva s 
najbližim članovima obitelji, s pogledom na obronke Svilaje na kojima je 
proveo djetinjstvo. Predavanje je posvećeno upravo Meštrovićevoj obiteljskoj 
grobnici – crkvi Presvetog Otkupitelja, s naglaskom na arhitekturu, umjetnički 
izričaj i ikonografski koncept crkvice kraj Otavica.

2.
travnja

12:30
crkva Presvetog 

Otkupitelja – grobnica 
obitelji Meštrović, 

Ružić – Otavice

"Molitva Gospi" – koncert duhovne glazbe
Izvodi: Mješoviti katedralni zbor iz Šibenika 
Dirigentica: Jelena Mikulandra, prof.

Zbor redovito uzveličava nedjeljnu liturgiju u katedrali sv. Jakova kao i sve 
veće blagdane u crkvama na području župe sv. Jakova, a jednako tako 
sudjeluje i na liturgijskim slavljima diljem domovine. Osim liturgijskih slavlja, 
zbor održava i cjelovečernje koncerte, ponajprije u Šibensko-kninskoj 
županiji, ali i u ostalim krajevima naše domovine. Redovito sudjeluje u 
manifestacijama Otvorite vrata Božiću, Danima kršćanske kulture i dr. Zbor 
okuplja sve one koji svojim glasom žele služiti Bogu u najsvetijem činu – sv. 
misi. Godine 2015. zbor je proslavio 90. obljetnicu. Zborom je punih pedeset 
godina ravnao i kao zborovođa i kao orguljaš don Josip Veljko Jadronja. Kroz 
rat mu se nakratko pridružuje mo. Nikola Bašić, da bi od rujna 2005. godine 
zbor preuzela prof. Jelena Mikulandra uz orguljsku pratnju Rafaela Lovrića 
Caparina i Nikolu Lovrića Caparina.

18:00
Kinoteka 

Zlatna vrata

"Blažena Ozana Kotorska" – dokumentarni i lm 
Scenarist i redatelj: Božo Vodopija
Trajanje i lma: 30 min

U polusatnom dokumentarnom i lmu "Blažena Ozana Kotorska" brojni 
sugovornici govore o životu prve hrvatske blaženice koja je živjela u 16. 
stoljeću i čije neraspadnuto tijelo se danas čuva u crkvi sv. Marije od Rijeke u 
Kotoru. Njezina svetost bila je prepoznata još među ljudima njezinog vremena. 
U i lmu se, uz ostalo, mogu vidjeti snimke njezinog rodnog mjesta kao i 
prostori ćelije u kojima je provela 52 godine isposničkog života. Blaženom je 
proglašena 1927. godine, a postupak za kanonizaciju pokrenut je 2013. godine. 
Štuju je i katolici i pravoslavni. Prepoznata je kao osoba koja je činila dobra 
djela mnogima te kao osoba koja se na svoj način zauzimala za ekumenizam.

18:35
Kinoteka 

Zlatna vrata

"Svete vjere mučenici: hrvatski blaženici iz Janjeva i 
Vrnavokola" – dokumentarni i lm
Scenarist i redatelj: Božo Vodopija
Trajanje: 30 min

Na svečanosti 5. studenoga 2016. godine u Skadru u Albaniji, Sveta Stolica 
blaženima je proglasila 38 mučenika kojima je život oduzet iz mržnje 
prema vjeri u razdoblju od 1945. do 1974. godine. Među njima su i dva 
hrvatska svećenika koji su djelovali u Albaniji, a mučeništvo podnijeli u 
vrijeme režima Envera Hodže. To su fra Serai n Glasnović Kodić iz Janjeva 
i don Anton Muzić iz Vrnavokola. Istodobno, postupak za proglašenje 
blaženim vodi se i za slugu Božjeg, fra Alojzija Palića, koji je svoj život 
položio također iz vjere i svjedočenja Isusa Krista nekoliko desetljeća ranije 
na Kosovu, gdje je ubijen 1913. Glas o svetosti te trojice svećenika pronosi 
i čuva, te im se desetljećima moli za zagovor vjernička zajednica Janjevaca. 
Ovaj i lm je prigoda za bolje upoznavanje vjernika i šire javnosti s njihovim 
životnim putem i situacijom koja je dovela do mučeništva i proglašenja 
blaženima. Snimanje je obavljeno u rodnim mjestima blaženika na 
Kosovu, mjestima gdje su služili i gdje su mučeni u Albaniji, a i lm donosi i 
razgovore s članovima njihovih obitelji i sunarodnjaka.



S P L I TS P L I T 18:00
Kinoteka 

Zlatna vrata

"Zapisi s hodočašća na kraj svijeta. Camino de Santiago" – 
dokumentarni i lm
Hodočasnici i autori i lma: Anđelko Šutalo i Vlado Terkeš
Trajanje i lma: 72 min

Anđelko Šutalo i Vlado Terkeš iz Stoca prije dvije godine hodočastili su 
svetome Jakovu u Santiago de Compostelu. Hodajući su prešli put od 
osamsto kilometara, od Saint Jean Pied de Porta koji se nalazi u Francuskoj 
pa sve do Santiaga u španjolskoj pokrajini Galiciji, i sve bilježili s kamerom. 
Svojoj priči pridružili su i iskustva mladih Ljubušaka – Sande Mišetić, Josipa 
Kežića i Dalibora Milasa, koji su također prohodali 800 km hodočašća i pred 
kamerom svjedočili o svojim iskustvima.

20:00 sati
Nadbiskupsko 

sjemenište, 
velika dvorana

"Bijeli monasi: Trapistička duhovnost i monaški 
život danas" – tribina i susret s monasima trapistima 
povodom objavljivanja knjiga "Gora sa sedam krugova" 
i "Dobri utjecaji – duhovne pouke"
Sudjeluju: Dom Samuel Lauras OCSO, 
opat trapističkog samostana Novy Dvur u Češkoj 
i monasi trapisti istog samostana

Blago trapističke monaške duhovnosti i danas privlači mnoge ljude, no ove 
klauzurne kontemplativne redovnike vrlo rijetko se može sresti izvan zidina 
samostana. Stoga je ova tribina jedinstvena prilika za sve one koji se žele 
susresti s njima i više saznati o njihovoj duhovnosti i načinu života kao i o 
trapističkim duhovnim velikanima i njihovim djelima: Thomasu Mertonu OCSO 
(autoru knjige "Gora sa sedam krugova") i ocu Jérômeu Kieferu OCSO (autoru 
knjige "Dobri utjecaji – duhovne pouke"). O svemu tome, naime, progovorit će 
na ovoj tribini sami trapisti – Dom Samuel Lauras, opat poznatog samostana 
Cistercita stroge opservancije (trapista) Novy Dvur u zapadnoj Češkoj, prvog 
muškog, sada aktivnog trapističkog samostana, u ovom dijelu Europe i njegovi 
monasi, koji će iznijeti i svoja svjedočanstva i iskustva monaškog života.

Utorak
17:00

Gradska 
knjižnica 

Marka Marulića

"Kip Biblije – tijelo jezikâ sa sviju kontinenata" – 
otvaranje izložbe
Autor izložbe: Siniša Vuković 
Izložbu će otvoriti: 
msgr. Slobodan Štambuk, hvarsko-bračko-viški biskup

Izložba "Kip Biblije – tijelo jezikâ sa sviju kontinenata" predstavlja privatnu 
zbirku književnika i publicista Siniše Vukovića koji već 20 godina prikuplja 
Sveto pismo na različitim jezicima. Otkako je kao hodočasnik u Rimu 1997. 
godine kupio Bibliju na hebrejskom, dosad je njegova kolekcija dospjela 
do nešto više od 50 jezika i pisama. Odrastavši u kršćanskom duhu i odgoju 
prema Bibliji Vuković je oduvijek imao poseban odnos, tako da je neke 
dijelove čak preveo i na svoju selačku čakavštinu (bračku). U hrvatskom 
jeziku ime Biblija jest jednina, ali na grčkom to je množina i znači 'knjige' 
(jedn. biblos), pa je po toj analogiji i iskovano ime same izložbe: kao što se u 
samoj Bibliji nalazi nekoliko Knjigâ, ovdje nekoliko desetaka jezika urasta u 
jedno, u istu ideju i ljubav, tvoreći jedinstveno tijelo – Bibliju.

Izložba će biti otvorena od 4. do 31. travnja, u radno vrijeme knjižnice 

(ponedjeljak – petak, 8 – 20  sati, subotom od 8,30 do 13 sati).

4.
travnja

20:00
crkva sv. Frane

"Getsemanska ura" – korizmeni koncert 
Izvodi: Komorni zbor Ivan Filipović iz Zagreba
Dirigent i umjetnički ravnatelj: Goran Jerković

Na programu će biti izvedena djela sljedećih skladatelja: Tomás Luis de 
Victoria, Antonio Lotti, Petr Iljič Čajkovski, Aleksandr Tihonovič Grečaninov, 
Knut Nysted, Paul Mealor, Joško Ćaleta.

Glavninu ovog opsežnog programa čine a cappella skladbe koje prate 
liturgiju i obrede Velikoga tjedna, s posebnim naglaskom na Veliki četvrtak 
i Veliki petak (Ubi caritas, Popule meus i dr.). Pored toga, zanimljivost je i 
poveznica između skladbi iz starijih povijesnih razdoblja (renesansa, barok) 
kao i onih iz 19. stoljeća te konačno, skladbi suvremenih skladatelja, jer 
sve one, svaka na svoj način, donoseći raznolikost zvuka i boja, prenose na 
pomalo meditativan način dubinu i samorazumljivost pobožnosti iz koje je 
ta glazba potekla... 

Komorni zbor "Ivan Filipović" visoko je cijenjeni hrvatski zbor. Osnovan 
1998. godine u Zagrebu, broji 30-ak članova okupljenih oko jednog cilja – 
posvećenost savršenstvu, što je njegov zaštitni znak. Zbor izvodi različitu 
zborsku literaturu od renesanse do suvremene glazbe. Do sada je ostvario 
nekoliko velikih oratorijskih djela, samostalno ili u suradnji s orkestrima.

Ponedjeljak
17:00

Dvorana palače 
Skočibušić-Lukaris na 

splitskom Peristilu

"Put sv. Jakova" – izložba fotograi ja 
hodočasnika Ivice Bote
Izložbu će otvoriti: 
don Tomislav Ćubelić, katedralni župnik
Autor izložbe: Ivica Bota

Na Put sv. Jakova, dug 800 km, odvažio se Splićanin, hodočasnik 
Ivica Bota koji je svojim fotoaparatom zabilježio brojne detalje s 
hodočašća, a ovom izložbom fotograi ja svjedoči o vlastitom iskustvu 
te nam približava duhovnu dimenziju puta kojim godišnje prođe 
preko 200 tisuća hodočasnika. Santiago de Compostela nije poseban 
samo kao svetište s veličanstvenom katedralom u kojoj se danas 
nalazi grob apostola Jakova, nego je postao poznat i zbog raznolikih 
putova kojima su hodočasnici iz svih dijelova srednjovjekovne 
Europe kročili do svoga cilja. Čini se da na pitanje odakle započinje 
Put sv. Jakova, Španjolci točno odgovaraju: "od vlastite kuće".

Izložba će biti otvorena do 11. travnja, svaki dan od 10 do 19 sati.

3.
travnja



S P L I TS P L I T18:00
Kinoteka 

Zlatna vrata 

"Božje podzemlje Stjepana Poglajena" – 
dokumentarni i lm 
Urednik i scenarist: Niko Kostanić
Redatelj: Neven Mihael-Dianežević
Trajanje i lma: 30 min

Ovaj i lm pokušava odgovoriti na pitanje tko je bio Stjepan Tomislav 
Poglajen. Ovaj isusovac sa stotinu imena i još više adresa potpuno je 
zaboravljen u rodnoj Hrvatskoj, ali je zato u Slovačkoj, u kojoj je djelovao 
za vrijeme Drugog svjetskog rata, ostavio toliko snažan trag da ga smatraju 
apostolom moderne Slovačke Crkve. 

18:35
Kinoteka

 Zlatna vrata 

"La Chorale de Croatie" – dokumentarni i lm
Urednik i scenarist: Niko Kostanić
Redatelj: Davor Borić Bubi
Trajanje: 42 min

Glas Hrvatske pronosi se svetištem u Lurdu na osobit način kroz duhovnu 
pjesmu, a tradicijsko klapsko pjevanje duhovnih napjeva u izvedbi Klape 
Hrvatske ratne mornarice "Sv. Juraj" dalo je tome osobit pečat. Sve je 
započelo prije šesnaest godina u Lurdu u bazilici Pija X., na svečanosti 
otvaranja Međunarodnog susreta vojski svijeta, kada je klapskom 
pjesmom te skladbama duhovnog karaktera Klapa HRM "Sv. Juraj" po 
prvi put na ovaj način predstavljala svoj narod. Taj trenutak nepovratno je 
promijenio budućnost klape, ali i dao doprinos hrvatske duhovne glazbe 
međunarodnim susretima. Od tada pa do danas klapa ovu duhovnu 
tradicijsku baštinu pronosi diljem svijeta, potvrđujući hrvatsku stoljetnu 
pripadnost europskoj kulturi, o čemu govori i i lm "La Chorale de Croatie".

20:00
crkva 

Gospe od Zdravlja

"Za križem" – tradicijski korizmeni napjevi 
Staroga Grada i Vrbanja na otoku Hvaru
Izvode: Faroski kantaduri, iz Staroga Grada na Hvaru

U svojoj bogatoj i raznolikoj kulturnoj povijesti otok Hvar je nositelj onog 
ponajboljeg mediteranskog kulturnog naslijeđa i tradicije. Počeci njegove 
kulture sežu u davna vremena još od starih Grka, Rimljana, Ilira do Hrvata. 
To veliko bogatstvo dobilo je izraz u svim oblicima umjetnosti među 
kojima glazba, kao jedan od oblika pučkog izričaja, zauzima posebno 
mjesto. Predstavljajući ovu bogatu kulturnu, crkvenu baštinu pučke 
glazbene tradicije, jedinstvenu u svjetskim razmjerima, Faroski kantaduri 
nastoje prikazati samo dio bogate pučke glazbene tradicije otoka Hvara. 
Izvedbama koncerta "Za križem", osim u domovini, gostovali su u 30 
zemalja Europe i Amerike te nastupali na vodećim svjetskim festivalima 
stare i sakralne glazbe iz kojih valja svakako izdvojiti nastup 2000. na 
festivalu sakralne glazbe "Sacred voices" (Sveti glasovi) u Londonu.

20:00
Nadbiskupijsko 

sjemenište, 
velika dvorana

"Oprostite, jel' vi to ozbiljno govorite 
o podložnosti?" – tribina o muško-ženskim 
odnosima i susret s Costanzom Miriano, 
autoricom knjiga "Udaj se i budi podložna"
 i "Oženi ju i umri za nju" 
Sudjeluju: 
Costanza Miriano, talijanska novinarka i blogerica,
Danira Matijaca, urednica i voditeljica emisije "Vidljivi tragovi",
vlč. Borna Puškarić

Svojim knjigama provokativnih naslova "Udaj se i budi podložna" i "Oženi 
ju i umri za nju" poznata talijanska novinarka i blogerica Costanza Miriano 
osvojila je vrhove top ljestvica i izazvala svjetsku medijsku pažnju. Tko je 
žena koja u 21. stoljeću ženama poručuje da budu podložne muževima? 
Kako u svakodnevni život prevesti da bi muškarci trebali biti spremni 
umrijeti za žene? Što je sveti Pavao želio reći kad je žene pozvao da budu 
podložne muževima, a muževe da ljube žene? A što misli autorica kada 
kaže: "Vrijeme je da naučimo biti poslušne, podložne…" i zašto je ta njezina 
poruka tako dobro prihvaćena kod mnogih suvremenih žena? O svemu 
tome, kao i o istinskom feminizmu te o ljepoti muško-ženske različitosti 
govorit će sama autorica Costanza Miriano.

Srijeda 
11:00

Meštrovićeve 
Crikvine-Kaštilac

 

"Ivan Meštrović: Povijest Isusa iz Nazareta u drvu" – 
predstavljanje knjige
Sudjeluju: Zorana Jurić Šabić, 
viša kustosica Galerije Meštrović, autorica knjige,
Maja Šeparović Palada, 
viša kustosica Galerije Meštrović, autorica knjige,
doc. dr. sc. Domagoj Runje, 
prodekan za nastavu na Katoličkome bogoslovnom 
fakultetu Sveučilišta u Splitu, recenzent knjige.

Knjiga "Ivan Meštrović: Povijest Isusa iz Nazareta u drvu" prva je opsežna 
studija posvećena Meštrovićevom kristološkom ciklusu unutar sakralno-
-umjetničkog kompleksa Crikvine-Kaštilac u Splitu – skulpturi Raspeće 

Veliko (1916.) i drvenim reljei ma (1917. – 1950.) koji su postavljeni u crkvici 
sv. Križa 1954. godine. Djela su nastajala u razdoblju od preko trideset 
godina, a izložena su prema Meštrovićevom izložbenom konceptu u 
prostoru koji je izgradio ponajprije za svrhu njihova sabiranja i stalnog 
izlaganja. Uz uvodno predavanje viših kustosica Galerije Meštrović koje će 
posjetiteljima približiti Meštrovićevo djelo u Crikvinama-Kaštilcu, knjigu 
će predstaviti doc. dr. sc. Domagoj Runje, ujedno i recenzent najnovije 
monograi je u izdanju Muzeja Ivana Meštrovića.

18:00
Kinoteka 

Zlatna vrata

"Uskrsnuće" – igrani i lm
Redatelj: Kevin Reynolds
Uloge: Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth
Trajanje: 117 min

Bezvremenska biblijska priča o Kristovu uskrsnuću i tjednima koji su 
uslijedili, ispričana kroz oči jednog nevjernika, Claviusa (Joseph Fiennes), 
visokog rimskog vojnog časnika. Claviusa i njegovog pomoćnika Luciusa 
(Tom Felton) Poncije Pilat poslao je kako bi spriječili Isusove radikalne 
sljedbenike da ne ukradu tijelo pa potom tvrde da je uskrsnuo. Kada je 
tijelo ipak nestalo za nekoliko dana, Clavius kreće u misiju da ga pronađe 
kako bi osporili glasine o uskrslom Mesiji i spriječili ustanak u Jeruzalemu.

5.
travnja



S P L I T Petak, 
18:00

Kinoteka 
Zlatna vrata

"Moja osveta je oprost" – dokumentarni i lm 
o Miroslavu Bulešiću, blaženiku i mučeniku
Autorica: Irena Hrvatin
Redatelj: Neven Mihael-Dianežević
Trajanje: 50 min

Dokumentarno-igrani i lm "Moja osveta je oprost" snimljen u produkciji 
HRT-a govori o "krvavoj krizmi" u Lanišću, gdje je ubijen 27-godišnji istarski 
svećenik Miroslav Bulešić. Novinarka HRT-ovog Centra Rijeka Irena Hrvatin, 
scenaristica i urednica djela, primila je nagradu za svoj uradak koji je 
premijerno prikazan prošle godine – točno na 66. godišnjicu kada je ubijen 
blaženik Miroslav Bulešić. Upečatljiv naslov i lma "Moja osveta je oprost" je 
originalna Bulešićeva rečenica koju je napisao dvije godine prije smrti.

20:00
Nadbiskupijsko 

sjemenište, 
velika dvorana

"Božanstvena komedija" – uživo i na ekranu
Autori: Marin Periš, Matej Sunara, Stanko Stojić, 

Autori originalne emisije "Božanstvena komedija" na 
Laudato TV-u predstavljaju projekt i Laudato TV, govore 
o svojim uvidima u radu s medijima u Hrvatskoj i potrebi 
za promjenom u načinu komunikacije i prenošenja 
kršćanske poruke. Prikazat će odabrane video uratke 
te objasniti svoj autorski pristup. Pitanje večeri je: kako 
koristiti humor, prvenstveno satiru, u pristupu gledatelju 
koji očekuje pozitivan, konstruktivan sadržaj? Laudato TV 
hrabro je zakoračio u medijsku arenu i probudio interes 
gledatelja i to ne samo iz vjerskog kruga. Ova emisija ima 
tu posebno mjesto. Pripremite se na dobru zabavu!

Subota
18:00

Kinoteka 
Zlatna vrata

"Najmanji anđeo" – animirani i lm
Redatelj: Dave Kim
Uloge: Ed Kelly, Nina Kircher, Clarity Patton 
Trajanje: 84 min

Ovo je dirljiva priča o dječaku koji odlazi na nebo prerano. Usamljen i 
željan doma, putuje natrag na zemlju sa svojim psićem da bi pronašao 
najnesebičniji i najvrjedniji dar za malog Isusa. Književnik Charles Tazewell 
napisao je radio priču "Najmanji anđeo" 1939. godine, a sedam godina 
kasnije objavio je kao dječju knjigu. Prvu televizijsku ekranizaciju priča je 
doživjela 1969. kao mjuzikl.

20:00
crkva Bezgrješne 

Djevice Marije 
(sestre Ančele)

"Imago pietatis" – koncert za solo sopran i orgulje
Sudjeluju: Monika Cerovčec, sopran
Pavao Mašić, orgulje

Intenzivno proživljavanje Kristove Muke i Križnoga puta svoje je najjasnije 
odraze zadobilo u umjetničkim djelima. Odrazi su pritom svojstveni Muci, 
tijekom koje se upravo jedan takav trenutak u kršćanskoj tradiciji svojim 
značenjem posebno istaknuo: Veronikin rubac na kojem ostaje sačuvan 
trag Spasiteljeva mučeništva, kao prva imago pietatis (lat. sućutna slika) 
u nizu brojnih uprizorenja Kristove Muke. Uz skladbe vokalne baštine 
na temu Muke, na ovom koncertu bit će izvedeni i birani stavci Bachova 
glazbenog testamenta, Umjetnosti fuge, djela u kojem neki pronalaze 
skrivena nadahnuća poput odlomka Lukinog evanđelja (Luk 14, 27-35) 
koji ističe potrebu da se uzme na se križ i slijedi Spasitelja. U baroknoj 
estetici upravo su takvu ulogu ponijeli tzv. imitativni oblici – kanon i fuga, 
analogijom imitacija teme = imitacija Krista. Bach ide korak dalje, pa čitave 
fuge odražava tako da su sve dionice i njihovi pomaci zamijenjeni, čime je 
druga fuga doslovna slika u ogledalu one prve. Ne prepoznajemo li upravo 
u tom skladateljevom postupku Veronikin rubac?

7.
travnja

8.
travnja

20:00
Nadbiskupijsko 

sjemenište, 
velika dvorana

"Kako i zašto je moj i lm o pobačaju 'Zašto su došli vlakom' 
uzburkao Hrvatsku" – tribina i susret s Joškom Marušićem, 
autorom i lma
Sudjeluju: Joško Marušić, autor i lma "Zašto su došli vlakom" 

Goran Andrijanić, zamjenik gl. urednika web portala Bitno.net

"Zašto su došli vlakom" ime je i lma poznatog hrvatskog autora animiranih 
i lmova, karikaturista i publicista Joška Marušića iz 2015. U njemu 
višestruko nagrađivani hrvatski autor progovara o teškoj temi pobačaja 
i razvija kritiku 'civilizacije smrti' na besprijekoran umjetnički način lišen 
moraliziranja ili plitke patetike. Film koji je zbog svoje tematike bio 
ignoriran u festivalskim krugovima izazvao je veliku pažnju javnosti nakon 
što ga je objavio portal Bitno.net. "Filmski biser koji je izazvao kontroverze 
u kulturnim krugovima", kako su u jednom hrvatskom mediju opisali i lm 
Joška Marušića, dei nitivno je uzburkao duhove. Na tribini će posjetitelji 
moći vidjeti i lm, a potom poslušati razgovor s Joškom Marušićem koji će 
voditi novinar Goran Andrijanić.

Četvrtak, 
18:00

Kinoteka 
Zlatna vrata

"Brod" – igrani i lm
Redatelj: Julio Quintana
Uloge: Lucas Quintana, Martin Sheen, Jacqueline Duprey
Trajanje: 86 min

Deset godina nakon što je tsunami uništio osnovnu školu prepunu djece 
u malom gradiću jedan mladić počne graditi zagonetnu konstrukciju od 
ostataka škole. Njegovi napori ožive mjesto koje je na putu oporavka od 
užasne tragedije koja još određuje njihovu zajednicu.

20:00
crkva 

Gospe od Zdravlja

"Prikazanje života svetoga Lovrinca mučenika" – 
kazališna predstava
Izvodi: Hvarsko pučko kazalište 

"Prikazanje života svetoga Lovrinca mučenika", stilizacija tradicionalnog 
martirija sv. Lovre koju je dramaturški adaptirao i redateljski potpisao Marin 
Carić, a već 48 godina izvode članovi Hvarskoga pučkog kazališta, jedna je 
od dviju najdugovječnijih hrvatskih kazališnih predstava i zasigurno jedna 
od najnagrađivanijih amaterskih predstava. Hvaranin Carić "Prikazanje 
života svetoga Lovrinca mučenika" je postavio još kao brucoš, u želji da 
dokaže kako dobro kazalište može i mora biti blisko i razumljivo svima, 
počevši od njegovih sugrađana. A koliko je uspio u svojoj nakani, dokazuje 
činjenica da je odigrano više od 250 puta. 

6.
travnja



S P L I TNedjelja
7:30

polazak 
s kolodvora u 

Sukoišanskoj ulici

"Put k izvoru" – obilazak arheoloških lokaliteta 
i muzejskih zbirki uz gornji tok rijeke Cetine
Stručno vodstvo: Ljubomir Gudelj, povjesničar umjetnosti i 
kustos Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika

Plan obilaska:
1.  Split, Sukoišanska ulica (polazak u 7:30)
2.  Vrlika, dolazak u 8:45, jutarnja kava, razgledavanje utvrde Prozor 

te grada; sveta misa u 10:30
3.  Izvor Cetine, crkva sv. Spasa, Pločasti most (11:30 – 13:00)
4.  Posjet manastiru Dragović (13:30 – 14:00)
5.  Rumin, seosko gospodarstvo Panj, razgledavanje i stanka za ručak 

(14:30 – 15:30)
6.  Sinj, crkva Gospe Sinjske, Arheološka zbirka Franjevačkog samostana u 

Sinju, Muzej alke, Alkarski dvori (16:00)
7.  Povratak u Split oko 19:00.
Broj mjesta u autobusu je ograničen, predbilježbe za ovaj obilazak 

primaju se od 3. travnja 2017. telefonom na 021/340-260. 

18:00
Kinoteka 

Zlatna vrata

"Madrecitas. Službenice milosrđa, misionarke u Ekvadoru" 
– dokumentarni i lm 
Redatelj: Krunoslav Novak
Trajanje: 70 min

Film na zanimljiv način prikazuje život službenica milosrđa koje u Ekvadoru 
djeluju u četiri zajednice. Dvije su smještene u glavnom gradu Quitu, 
a druge dvije u Esmeraldasu i Palo Quemadu. Sestre su se u Ekvadoru 
nastanile godine 1988. u Palo Quemadu, a danas uz sestre misionarke iz 
Italije i domaće sestre u toj dalekoj latinoameričkoj zemlji žive i tri hrvatske 
sestre – s. Klementina Banožić, s. Iva Jelić i s. Antonela Medić.

Ponedjeljak
16:30

Peristil, 
katedrala sv. Duje

Program započinje 

u 16:30 na splitskom 

Peristilu, a završava 

u splitskoj katedrali 

sv. Duje.

"Split na Dujmovu tragu – kultura gostoljubivosti 
u gradu izbjeglica, pridošlica i putnika"
Stručno vodstvo kroz program: licencirani vodiči ICHTIS 
Travela – agencije specijalizirane za organizaciju kršćanskih 
hodočašća i putovanja tragom vjere i kulture.

Kroz program je osigurano stručno vodstvo za skupinu od cca 35 – 40 ljudi. 

U slučaju većega interesa program će se ponoviti u 17 sati.

Tko su kršćani u svojoj biti?! Po naravi i sami izbjeglice, putnici, selitelji, 
pridošlice čija je domovina na nebesima. Odgovor na ovo pitanje potražit 
ćemo na povijesnom mjestu u srcu Splita – katedrali sv. Duje – posebnom 
mjestu susreta s kršćanskim identitetom, te svetim Dujmom, zaštitnikom 
grada, koji je i sam bio sirijski izbjeglica. To propitivanje o istinskom 
identitetu Splita i njegovih građana po uzoru na nebeskoga zaštitnika 
sv. Dujma, vodi od rel eksije povijesnoga naslijeđa grada na vjetrometini 
svjetova do konteksta suvremenoga kaosa globalnih ekonomskih i 
turističkih migracija, a prema tome i do prilika koje se nude za izgradnju 
kulture gostoljubivosti i vlastitih međususjedskih odnosa.

18:00
Kinoteka 

Zlatna vrata

"Prst Božji" – dokumentarni i lm
Redatelj: Darren Wilson
Uloge: Darren Wilson, Pat Windel, Bob Windel 
Trajanje: 115 min

Ovo je kratki i lm o Božjoj čudesnoj snazi. Bez novca, scenarija i konačne 
ideje o tome kako bi i lm trebao izgledati Darren je krenuo sa snimanjem. 
Kroz snimanje Bog mu je pokazao naklonost; providio je i nancije, poveo 
na put oko svijeta i doveo na taj put nevjerojatne ljude... Čudesa koja se 
svakodnevno događaju među afričkom djecom, nevjerojatne rijetke snimke 
kineske podzemne crkve, radikalno promijenjeni život istočno-europskih 
Roma i još mnogo zanimljivih tema dio su ovog dokumentarca.

9.
travnja

10.
travnja

19:00
konkatedrala 

sv. Petra

"Puče moj" – koncert pučkih korizmenih napjeva i 
predstavljanje CD-a "Puče moj 2016."
Sudjeluju: pučki pjevači iz južne Hrvatske
Voditeljica programa: Silvana Burilović Crnov
Uvodna molitva i pozdrav: don Radojko Vidović, 
župnik konkatedrale sv. Petra

Pučki napjevi na jednostavan način unose u srca vjernika zdravu kršćansku 
istinu i duhovnost. Kad se pjevaju, živa su propovijed koja potiče na dobar 
kršćanski život. Smotra crkvenoga pučkog pjevanja "Puče moj" odraz 
je nastojanja da se oživi glazbena baština dalmatinskoga podneblja u 
interpretacijskome smislu te da se sačuva od zaborava. Premda je naglasak 
stavljen na korizmene napjeve, ova smotra uključuje i napjeve iz ostalih 
dijelova liturgijske godine.

Utorak
18:00

Kinoteka 
Zlatna vrata 

"Majka Božja Gorička: Šest stoljeća 
tajanstvene prisutnosti" – dokumentarni i lm
Urednik: Neno Kužina
Redatelj: Neven Mihael Dianežević
Trajanje: 47 min

Majka Božja Gorička, hodočasničko svetište, jedno je od najstarijih u 
Hrvatskoj, a najveće u Krčkoj biskupiji. Začetnici su mu benediktinci. Ponosi 
se tradicijom dugom oko devet stotina godina. Nalazi se u predjelu Goričice 
u obližnjem Jurandvoru odakle mu potječe naziv Majke Božje Goričke. Na 
mjestu gdje se nalazi i danas, crkva je sagrađena u 15. stoljeću. Predaja kaže 
da su djeca u tri navrata 1415. godine na čudesan način pronašla na tom 
mjestu kip Majke Božje iz crkvice u Jurandvoru. Pri trećem preseljenju kipa, 
početkom kolovoza, Gospin kip je pronađen na snijegu i tako je označila 
kakvih dimenzija želi crkvu koja je potom sagrađena na tom mjestu.

19:00
Nadbiskupija,

dvorana
Ivana Pavla II.

Proglašenje dobitnika nagrade "Andrija Buvina" 
i svečano zatvaranje manifestacije
Sudjeluju: ovogodišnji dobitnik nagrade "Andrija Buvina" 
dr. sc. Robin Harris, britanski povjesničar i publicist,
msgr. dr. sc. Marin Barišić, nadbiskup splitsko-makarski,
predstavnici organizatora i pokrovitelja.
Glazbeni program: Muški vokalni sastav "Delmati" iz Solina
Voditelj: mo. Blaženko Juračić

U sklopu manifestacije Dani kršćanske kulture dodjeljuje se godišnja 
nagrada "Andrija Buvina" za izniman doprinos kršćanskoj kulturi, a plaketu 
nagrade koja sadrži detalj s vratnice splitske katedrale izradio je akademski 
kipar Kuzma Kovačić.

11.
travnja
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D U B R O V N I K
Subota

19:30
katedrala

Otvaranje manifestacije
Manifestaciju otvara: msgr. mr. sc. Mate Uzinić, 
dubrovački biskup

19:45
katedrala

"Pogledaj, Gospode" – koncert 
Katedralnog zbora iz Đakova 
i mješovitog pjevačkog zbora 
"Cappella Odak" iz Zagreba
Sudjeluju: Katedralni mješoviti pjevački zbor, Đakovo,
Dirigent: mo. Ivan Andrić
Mješoviti pjevački zbor "Capella Odak", Zagreb
Dirigentica: Jasenka Ostojić 
Uvodničar: dr. sc. Josip Mikuš, pročelnik Vijeća za kulturu i 
znanost Dubrovačke biskupije

U dugoj i bogatoj povijesti liturgijskog pjevanja u Đakovačkoj katedrali 
Katedralni mješoviti zbor zauzima značajno mjesto od 1947. godine, kada 
je osnovan, a danas ga čini više od pedeset pjevača pod ravnanjem mo. 
Ivana Andrića, uz orguljašku pratnju mo. Vinka Sitarića.

"Cappella Odak" mješoviti je pjevački zbor nastao jedinstvenim spojem pjevača 
dvaju ansambala – ženskog zbora "Cappella Zinka" i nekadašnjih pjevača 
Zagrebačkih dječaka, a djeluje pod ravnanjem dirigentice Jasenke Ostojić.

Nedjelja
14:00

brdo Srđ

Križni put na Srđ
Predvoditelj: msgr. mr. sc. Mate Uzinić, dubrovački biskup

Korizmeni križni put serpentinama Srđa poviše Dubrovnika održava se od 
1998. godine na petu korizmenu nedjelju. Ovom tradicionalnom kršćanskom 
pobožnošću vjernici se prisjećaju Isusovog križnog puta budeći u sebi 
suosjećanje prema njegovim mukama, ali i nadu u pobjedu života nad smrću. 
Križni put završava molitvom u podnožju kamenog križa na Srđu.

18:00
katedrala

Korizmena duhovna obnova u dubrovačkoj katedrali: 
molitve i razmišljanja p. Ike Mandurića i p. Mije Nikića
Voditelji: p. Ike Mandurić, SJ i prof. dr. sc. p. Mijo Nikić, SJ

Korizmena duhovna obnova u dubrovačkoj katedrali kroz stoljeća 
dubrovačke povijesti ima svoje posebno mjesto, o čemu svjedoči i 
dugogodišnja tradicija zajedništva onih koji dolaze na svetu misu s 
propovijedi tom prigodom. 

Korizmena duhovna obnova održava se svakoga dana 
s početkom u 18 sati, od nedjelje 2. travnja do subote 8. travnja.

Ponedjeljak
19:00

Luža

"Crkve našega Grada" – otvaranje izložbe fotograi ja
Izložba je realizirana u suradnji s Foto klubom Marin Getaldić
Sudjeluju: Ana Marčinko, pročelnica Vijeća za mlade 
Dubrovačke biskupije, uvodničarka;
Miho Kulušić, predsjednik Foto kluba Marin Getaldić
Glazbeni program: Katedralni zbor mladih, Dubrovnik

Dubrovačke crkve i crkvice nepresušan su izvor inspiracije za brojne umjetnike 
i zaljubljenike u kulturnu baštinu i duhovnost kroz stoljeća. Članovi Foto kluba 
Marin Getaldić godinu dana šetali su Gradom i fotograi rali bogatstvo njegove 
sakralne baštine, ostavljajući za budućnost svojevrsno ogledalo s memorijom. 
Njihove fotograi je nisu samo dokument vremena već i intimna priča o 
proživljenom susretu s nekima od najljepših dubrovačkih građevina.

1.
travnja

2.
travnja

3.
travnja

Utorak
19:30

Pravoslavna crkva 
Sv. Blagovijesti

Koncert pravoslavne duhovne glazbe u izvedbi Srpskog 
pjevačkog društva "Jedinstvo" iz Kotora
Dirigent: Mihajlo Lazarević
Suorganizator koncerta: 
Srpska pravoslavna crkvena općina Dubrovnik

Srpsko pjevačko društvo "Jedinstvo" osnovano je 1839. godine u Kotoru pod 
sloganom "Pjesmom srcu – srcem rodu". Osnovni cilj Društva bio je i ostao 
bavljenje kulturnim i prosvjetnim radom, a posebno crkvenim, umjetničkim 
i narodnim pjevanjem kako bi se očuvala i njegovala nacionalna tradicija. 
Dirigent zbora je đakon Mihajlo Lazarević koji je magistrirao na Muzičkoj 
akademiji u Cetinju u klasi Darinke Matić Marović. Dirigiranjem se bavi od 
1992. godine, a umjetnički je voditelj SPD "Jedinstvo" od 1994. godine

Srijeda
19:00

Atrij 
Palače Sponza

"Otkrivanje starih dubrovačkih katedrala. Istraživačko-
edukacijske radionice" – otvaranje arheološke izložbe
Sudjeluju: Voditelji, suradnici i studenti istraživačko-
edukacijskog projekta i radionica
Organizatori izložbe: Gradska župa Gospe Velike i Odsjek za 
povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Izložbom "Otkrivanje starih dubrovačkih katedrala" predstavljaju se javnosti 
dosadašnje aktivnosti Istraživačko-edukacijskog projekta i radionica čiji je 
cilj stručna i znanstvena obrada kamenih ulomaka, zidnog oslika i pokretnog 
arheološkog materijala s arheoloških istraživanja provedenih 1980-ih godina 
ispod dubrovačke katedrale Gospe Velike. Projekt se odvija od srpnja 2015. i 
dosad su organizirane tri radionice u kojima su sudjelovali studenti s Odsjeka 
za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

20:00
Dvorana 

Ivana Pavla II.

"350. obljetnica Velike tréšnje u Dubrovniku: 
'Zašto me, Bože, ostavi u životu da gledam 
ovaku mizeriju!'" – predavanje
Predavačica: prof. dr. sc. Slavica Stojan
Suorganizator predavanja: 
Matica hrvatska – ogranak Dubrovnik

Kroz tolika stoljeća bilo je strašnih potresa, požara i tragedija, ali potres koji 
je 6. travnja 1667. godine gotovo u potpunosti uništio Dubrovnik ostaje 
kao najtužniji, pa i najstrašniji dan dubrovačke povijesti, potres kojeg su 
Dubrovčani nazvali Velika trešnja. Mnogi će i povijest Dubrovnika označiti 
"prije i poslije trešnje"! Nadahnuta tekstom "Zašto me, Bože, ostavi u 
životu da gledam ovaku mizeriju!", iz pisma Frana Bobalija nećaku Marku 
Bassegliju u Veneciju 18. travnja 1667. godine, rođena Dubrovkinja, a 
međunarodno poznata zagrebačka sveučilišna profesorica Slavica Stojan 
predavanjem obilježava 350. obljetnicu Velike trešnje u Dubrovniku.

4.
travnja

5.
travnja



D U B R O V N I KČetvrtak
19:00

Dvorana 
Ivana Pavla II. 

(Sv. Klara)

"Psihološko-duhovna pomoć žrtvama poslijepobačajnoga 
sindroma" – predavanje iz niza tribina 
"Promicanje zdravoga i životu okrenuta društva"
Predavač: prof. dr. sc. p. Mijo Nikić, SJ

Vijeće za život i obitelj Dubrovačke biskupije tijekom korizme priređuje niz 
tribina o vrijednosti začetoga ljudskoga života pod nazivom "Promicanje 
zdravoga i životu okrenuta društva". Dr. sc. p. Mijo Nikić, profesor 
psihologije, psihologije religije i povijesti religija na Filozofskom fakultetu 
Družbe Isusove u Zagrebu te eshatologije na Filozofsko-teološkom institutu 
Družbe Isusove zaključit će ovaj niz zanimljivom i aktualnom temom o 
psihološko-duhovnoj pomoći žrtvama poslijepobačajnog sindroma.

20:00
Kino Visia

"Šutnja" – igrani i lm
Redatelj: Martin Scorsese
Scenaristi: Jay Cocks, Martin Scorsese
Uloge: Andrew Gari eld, Adam Driver, Liam Neeson
Trajanje: 161 min
Projekcija i lma realizirana je u suradnji s 
Kinematograi ma Dubrovnik
Uvodničarka: Đive Galov

Oscarom nagrađeni redatelj i scenarist Martin Scorsese u i lmu donosi 
priču o progonu kršćana u Japanu početkom 17. stoljeća i dvojici 
portugalskih svećenika koji riskiraju živote dolaskom u tu zemlju. Film 
je adaptacija istoimenog romana poznatoga japanskog katoličkog 
književnika Shusakua Endoa, jednog od najutjecajnijih pisaca 20. stoljeća.

Petak
19:30 – 22:00

Muzeji 
franjevačkog i 

dominikanskog 
samostana i riznica 

katedrale

Noć crkvenih muzeja

19:30 Muzej i klaustar franjevačkog samostana (stručno vođenje)
20:30 Muzej i klaustar dominikanskog samostana (stručno vođenje)
21:30 Riznica katedrale (stručno vođenje)
Ulaz u muzeje je slobodan za sve posjetitelje od 19:30 do 22:00 sata

Subota
20:00
crkva 

Male braće

Giovanni Battista Pergolesi: "Stabat Mater dolorosa"; 
Tomaso Resti: "Salutis aram Blasius" – korizmeni koncert
Sudjeluju: Dubrovački simfonijski orkestar; 
Dubrovački komorni zbor; Ilijana Korać Teklić, sopran;
Iva Krušić, mezzosopran; Giorgio Surjan Jr., tenor
Dirigent: Christoph Campestrini
Uvodničarka: Marija Brčić

Ovaj korizmeni koncertni program ostvaruje se u suradnji s Dubrovačkim 
simfonijskim orkestrom i Dubrovačkim komornim zborom. Uz Pergolesijev 
"Stabat mater dolorosa" obilježit će ga prva izvedba djela Tomasa Restija 
"Salutis aram Blasius". Opisano u knjizi mo. don Miha Demovića "Glazba i 
glazbenici na području bivše Dubrovačke Republike za vrijeme austrijske 
uprave (1814. – 1918.)", ovo djelo Tomasa Restija najstarija je sačuvana 
višeglasna skladba ovog teksta. Iako najstarija, po svojoj vrsnoći ujedno je i 
najljepša od svih ostalih nastalih na isti tekst.

6.
travnja

7.
travnja

8.
travnja

Nedjelja
19:00

katedrala

"Riječ i glazba" – duhovna večer Katedralnih madrigalista
Uvodničar: dr. sc. don Stanko Lasić, 
generalni vikar Dubrovačke biskupije

Katedralne madrigaliste osnovala je 1979. 
godine prof. Margit Cetinić s grupom 
zaljubljenika u duhovnu glazbu, a u želji 
popunjavanja Mješovitog katedralnog 
zbora, koji neprekidno djeluje od 1926. g. 
Iako djeluju kao samostalni sastav, zajedno 
nastupaju na svim većim liturgijskim 
slavljima. Tijekom četvrt stoljeća mnogo je 
mladih "prošetalo" ovim zborom, hraneći 
svoju dušu prekrasnim melodijama vokalne 
duhovne glazbe svih vremena i naroda.

Ponedjeljak
20:00
crkva 

Male braće

Koncert duhovnih skladbi 
u izvedbi dubrovačkih klapa i zborova
Sudjeluju: Dubrovački komorni zbor, Katedralni zbor 
mladih, Crkveni zbor župne crkve sv. Nikole iz Čilipa, 
Crkveni zbor župne crkve sv. Nikole iz Cavtata,
Klapa Atlant, Klapa Amfora, Klapa Cavtajke,
Klapa Subrenum, Frane Perišin, dramski umjetnik 
Priredio: Krešimir Magdić
Uvodničarka: Marija Marušić Čizmić

Program ovogodišnje završne večeri sročen je poput korizmene pjesmarice 
ispunjene glagoljaškim napjevima i skladbama, poglavito iz Dubrovačke 
biskupije, uz poneku zlatnu kajdu W. A. Mozarta i maestra Sergija Militella, a sve 
u izvođenju domicilnih klapa i zborova. Posebno mjesto u programu zauzima 
"Gospin plač" iz Konavala, priređen temeljem kazivanja članova crkvenog 
zbora iz Čilipa. Tekst konavoskog Gospinog plača, kao svojevrstan osmerački 
pučki spjev, veoma je star i jedan je od najuspjelijih pučkih pjesničkih tvorevina 
nastao u njedrima Franjevačke provincije "Bosne Argentine".

21:00
crkva 

Male Braće

Zatvaranje manifestacije
Manifestaciju će zatvoriti
msgr. mr. sc. Mate Uzinić, dubrovački biskup

9.
travnja

10.
travnja



Š I B E N I K
Subota

9:30
Vrpolje, 

Gospino svetište

Biskupijski susret obitelji u Gospinom svetištu u Vrpolju

Program susreta: 
  9:30 – Pozdravi i uvodna molitva
10:00 – "Kakav roditelj želiš biti", predavanje koje će održati 

voditeljica centra za edukaciju i savjetovanje "Hippocampus", 
psihoterapeutkinja Maja Jakšić, mr. spec. pastorala kriznih situacija. 

11:00 – Pokorničko bogoslužje,  predvodi generalni vikar mons. Marinko Mlakić
12:00 – Euharistijsko slavlje, predvodi mons. Tomislav Rogić, šibenski biskup
13:00 – Domjenak
14:00 – Molitva krunice oko kipa Gospe od Okova – animira 

don Gabrijel Jagarinec, povjerenik za mlade
14:30 – Krunjenje Gospina kipa
14:45 – Svjedočanstva i Predstavljanje obiteljske zajednice iz Vodica
15:30 – Molitveni zaključak susreta.

20:00
katedrala 

sv. Jakova, Šibenik

"Golgota" – skladba Antuna Tomislava Šabana 
na stihove Silvija Strahimira Kranjčevića
Sudjeluju: Oratorijski zbor crkve sv. Marka u Zagrebu 
"Cantores sancti Marci"
Orgulje: Pavao Mašić; Dirigent: Jurica Petar Petrač

Pjesma "Golgota" jedna je od najljepših uradaka hrvatske duhovne lirike, 
a Kranjčević pjesnik koji je o žrtvi i činjenici Kristova i čovjekova uskrsnuća 
napisao vjerne i iznimno potresne stihove. Skladatelj A. T. Šaban u cijelosti 
je poštovao tekst ove pjesme uglazbivši ga u sedam stavaka bez preinaka. 
Orguljske dionice za koje je zaslužan orguljaš Pavao Mašić nadilaze u djelu 
ulogu same glazbene pratnje, čime se dodatno obogatio glazbeni izraz.

Nedjelja
10:30

crkva Presvetog 
Otkupitelja – grobnica 

obitelji Meštrović, 
Ružić – Otavice

Dekanatski križni put za mlade i sv. misa 
u crkvi Presvetog Otkupitelja kod Otavica
Križni put i svetu misu predvodi: 
fra Jozo Jukić, župnik župe Gradac
Sudjeluju: KUD "Sveti Ilija", Kljaci
Folklorni ansambl Etno udruge "Petrovo polje"

Posjetitelji do Otavica mogu ići besplatnim autobusom iz Šibenika 
koji polazi u 9:30 s Nove tržnice ili vlastitim automobilima.

12:00
crkva Presvetog 

Otkupitelja – grobnica 
obitelji Meštrović, 

Ružić – Otavice

"Meštrovićeva uspomena svome kraju" – predavanje
Predavačica: Zorana Jurić Šabić, 
viša kustosica Galerije Meštrović u Splitu

Mnoga su mjesta u Meštrovićevim zavičajnim Otavicama označena 
njegovim životom i umjetničkim djelovanjem. Kraj je to u kojemu je 
odrastao i u koji se neprestano vraćao, crpeći snagu i inspiraciju. 

12:00
Gradska knjižnica 

Šibenik

"Kardinal Alojzije Stepinac – Put svetosti 
(1898. – 1960. – 1998. – 2017.)" – otvaranje izložbe
Izložbu će otvoriti: Marijana Petir, 
hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu
Glazbeni program: ženski vokalni sastav 
"Adeodate" iz Šibenika

Poznato je da se nadbiskup Stepinac zauzimao za svakog čovjeka kojemu 
je prijetila pogibija, kojemu je oduzeto ljudsko dostojanstvo bez obzira 
kojoj rasi, vjeri, kulturi ili narodu pripadao. Glavna svrha ove izložbe je 
da nam pomogne u stvaranju istinite predodžbe o životu i svetosti ovog 
velikog hrvatskog blaženika.

1.
travnja

2.
travnja

12:30
crkva Presvetog 

Otkupitelja – grobnica 
obitelji Meštrović, 

Ružić – Otavice

"Molitva Gospi" – koncert duhovne glazbe
Izvodi: Mješoviti katedralni zbor iz Šibenika
Dirigentica: Jelena Mikulandra, prof.

Zbor redovito uveličava nedjeljnu liturgiju u katedrali sv. Jakova kao i sve 
veće blagdane u crkvama na području Župe sv. Jakova, a jednako tako 
sudjeluje i na liturgijskim slavljima diljem domovine. Osim liturgijskih slavlja 
zbor održava i cjelovečernje koncerte diljem Hrvatske. Redovito sudjeluje u 
manifestacijama Otvorite vrata Božiću, Danima kršćanske kulture i dr.

19:45
katedrala 

sv. Jakova, Šibenik

"Zadnja postaja" – pasionski oratorij za zbor i soliste
Dirigent: Ivo Nižić; Glazba i tekst: Ivo Nižić
Dramatizacija i režija: Milena Dundov
Scenograf: Robert Košta; Majstor svjetla: Ivo Nižić (ml.)
Izvode: Mješoviti pjevački zbor Condura Croatica, Zadar
Crkveni zbor sv. Cecilije župe Preko
Folklorna udruga Luzor – Preko
Tekst interpretiraju: Josip Batistić, Martina Pedišić, 
Jakov Kačan; Solisti: Mateo Marnika, Jelena Rušev Mogilevskij

Oratorij, koji izvodi 75 izvođača, nadahnut je pučkim crkvenim pjevanjem 
Ugljana, otoka u zadarskom arhipelagu, i teškim životom otočana koji se u ovoj 
umjetničkoj interpretaciji povezuju s Kristovom mukom i idejom Spasenja. 

Ponedjeljak
19:30

Gradska 
knjižnica Vodice

"Zašto Biblija nije obična knjiga" – predavanje
Predavač: fra Domagoj Runje

Svaku knjigu čitamo s određenim predznanjem. Ali kada čitamo knjigu koju 
nazivamo svetom, jer smatramo da ona ne sadrži samo ljudsku nego i Božju 
riječ, onda tu knjigu ne čitamo samo s predznanjem nego i s vjerom. Pa čak 
ako i ne vjerujemo u Bibliju kao Božju riječ, znamo da postoje ljudi koju u 
to vjeruju i čitaju Bibliju kao knjigu života. Sve to stvara takav stav prema 
čitanju Biblije koji je različit od odnosa prema ostalim knjigama. 

Utorak
 19:30

katedrala 
sv. Jakova, Šibenik

"Hosana Davidovu sinu" – Murterski napjevi 
od Cvjetnice do Uskrsa
Sudjeluju: Pučki pivači župnog pjevačkog zbora Sv. Mihovil 
iz Murtera; Umjetnički voditelj: Vedranko Šikić-Balara

Otok Murter, kao i cijela južna Hrvatska, obiluju bogatstvom autohtonih 
korizmenih pučkih napjeva i svrha ovog koncerta murterskih pučkih 
pivača je to veliko, još uvijek živo i sačuvano sakralno-kulturno bogatstvo 
predstavljati javnosti i sačuvati ga od zaborava.

Srijeda
18:30

katedrala
 sv. Jakova, Šibenik

Kvaranta ore: "Smiluj mi se Bože" u šibenskom napjevu, 
blagoslov s Presvetim, misa s prigodnom propovijedi, 
pjevano povečerje i predavanje
Predvoditelj: mons. Marinko Mlakić, gen. vikar Šibenske bisk.

Pobožnost Kvaranta ore podsjeća na događaj kad se Isus molio u Maslinskom 
vrtu gdje je pozvao svoje apostole da budu s njim u teškim trenucima muke.

20:00
Biskupska dvorana, 

Šibenik

"Neumrlost duše pjevajuć" – glazbeno-poetski recital
Sudjeluju: Miljenko Galić, pjesnik
Josip Botteri Dini, akademski slikar
Gradski pjevački zbor "Neuma" iz Drniša
Dirigentica: Jelena Prpa, prof.

Meditativni koncept ove glazbeno-poetske večeri bit će iskazan poezijom koju 
će prisutnima u vidu izvedbene molitve predstaviti sam autor Miljenko Galić, a 
svoje viđenje duhovnosti kroz oči i iskustvo likovne umjetnosti predočit će ak. 
slikar Josip Botteri Dini. Uz glazbu Palestrine, Dewagterea, gregorijanske korale 
te ostale prigodne skladbe, drniški Gradski pjevački zbor "Neuma" svojom će 
izvedbom zaokružiti ovu korizmenu meditativnu večer. 

3.
travnja

4.
travnja

5.
travnja



Š I B E N I KČetvrtak
 18:00

Šibenik, 
Gradska knjižnica

"Nova post vetera coepit: ikonograi ja prve kršćanske 
umjetnosti" – predstavljanje knjige dr. sc. Dine Milinovića
Knjigu će predstaviti: dr. sc. Joško Belamarić, recenzent, 
dr. sc. Dino Milinović, autor knjige i Anita Šikić, urednica.

Ova knjiga nastoji pokazati da okolnosti nastanka kršćanske umjetnosti 
niti izdaleka nisu tako jednostavne kako bi se moglo činiti onima koji 
njezin početak vide u krugu izolirane i progonjene manjine i u proturječju 
s tradicionalnim repertoarom antičke umjetnosti. Umjesto toga, upoznat 
ćemo slojevit svijet bogate prošlosti i vizualnog iskustva koji prolazi kroz 
izvanredno velike promjene.

18:30
katedrala

 sv. Jakova, Šibenik

Kvaranta ore: "Smiluj mi se Bože" u šibenskom napjevu, 
blagoslov s Presvetim, misa s prigodnom propovijedi, 
pjevano povečerje
Predvoditelj: don Darko Poljak, župnik župe sv. Jakova u Marini

20:00
Biskupska dvorana, 

Šibenik

Susret s autoricom: Nevenka Nekić – 
Predstavljanje knjige "Hrvatske heroine" 
te prikazivanje dokumentarnog i lma "Kraljica Jelena"

"Hrvatske heroine" – knjiga je koja obuhvaća razdoblje od tisuću godina 
hrvatske povijesti. Fokusirana na djelovanje znamenitih ženskih likova u 
četrnaest portreta – od kraljice Jelene do Ivane Brlić Mažuranić – uronjenih u 
povijesna zbivanja i službene kronike, autorica Nevenka Nekić donosi osobne 
sudbine koje zadivljuju svojom snagom duha, ljepotom duše i kreativnošću. 

"Kraljica Jelena" – dokumentarni je i lm iz serijala "Ženski rukopis", autorice 
Nevenke Nekić. Film govori o kraljici Jeleni, "majci kraljevstva", pokopanoj u 
crkvi Gospe od Otoka u Solinu.

Petak
16:00

utvrda Šubićevac/
Barone, Šibenik

Križni put šibenskog dekanata
Tradicionalni križni put predvodi 
šibenski biskup mons. Tomislav Rogić

Križni put korizmena je pobožnost koja nas 
izravno uvodi u misterij Isusove otkupiteljske 
muke i smrti. Isus nas sve poziva da uzmemo 
svoj križ i da ga slijedimo...

 18:30
katedrala

 sv. Jakova, Šibenik

Kvaranta ore: "Smiluj mi se Bože" u šibenskom napjevu, 
blagoslov s Presvetim, misa s prigodnom propovijedi, 
pjevano povečerje
Predvoditelj: don Krešimir Mateša, 
župnik katedralne župe sv. Jakova u Šibeniku

20:00
Šibenik, 

Biskupska dvorana

"Moja osveta je oprost" – dokumentarni i lm 
o Miroslavu Bulešiću, blaženiku i mučeniku
Autorica: Irena Hrvatin; 
Redatelj: Neven Mihael-Dianežević
Trajanje: 50 min

Dokumentarno-igrani i lm "Moja osveta je oprost" snimljen u produkciji 
HRT-a govori o "krvavoj krizmi" u Lanišću, gdje je ubijen 27-godišnji istarski 
svećenik Miroslav Bulešić. Film je premijerno prikazan prošle godine – 
točno na 66. godišnjicu kada je ubijen blaženik Miroslav Bulešić. Upečatljiv 
naslov i lma "Moja osveta je oprost" je originalna Bulešićeva rečenica koju 
je napisao dvije godine prije smrti.

Subota
 18:30

katedrala
 sv. Jakova, Šibenik

Kvaranta ore: "Smiluj mi se Bože" u šibenskom napjevu, 
blagoslov s Presvetim, misa s prigodnom propovijedi, 
pjevano povečerje
Predvoditelj: mons. Tomislav Rogić, šibenski biskup

6.
travnja

7.
travnja

8.
travnja

20:00
Biskupska dvorana, 

Šibenik

"Svete vjere mučenici: hrvatski blaženici 
iz Janjeva i Vrnavokola" – dokumentarni i lm
Scenarist i redatelj: Božo Vodopija
Trajanje: 30 min
Uvodna riječ: don Roko Glasnović, biskupov tajnik

Na svečanosti 5. studenoga 2016. godine u Skadru u Albaniji, Sveta stolica 
je blaženima proglasila 38 mučenika kojima je život oduzet iz mržnje 
prema vjeri u razdoblju od 1945. do 1974. godine. Među njima su i fra 
Serai n Glasnović Kodić iz Janjeva i don Anton Muzić iz Vrnavokola. Time 
je naš hrvatski narod dobio još dva blaženika. Istodobno, postupak za 
proglašenje blaženim vodi se i za slugu Božjeg fra Alojzija Palića koji je svoj 
život položio također iz vjere na Kosovu 1913. 

Nedjelja
11:00

Šibenik, 
Trg ispred zgrade 

Županije – katedrala

Šibenska Cvjetnica – procesija i misa 
na gradskim trgovima i ulicama
Predvoditelj: mons. Tomislav Rogić, šibenski biskup

Susret počinje blagoslovom maslinovih grančica na trgu ispred zgrade 
Županije, te nastavlja procesijom do katedrale, gdje će mons. Tomislav 
Rogić predslaviti misu uz suslavljenje svećenika župa grada Šibenika.

20:00
katedrala

 sv. Jakova, Šibenik

"O Isuse izranjeni" – meditacija nad 
posljednjim Isusovim riječima s križa
Meditaciju predvodi: mons. Marinko Mlakić
Pjevaju: Pivači sv. Jakova, Šibenik

Ponedjeljak
 19:30

Gradska 
knjižnica Vodice

Predstavljanje knjige "Danteov hodočasnik" autorice 
Boženke Bagarić i otvaranje izložbe fotograi ja 
s vodičkih festivala žudija autora Hrvoja Jelavića

U knjizi "Danteov hodočasnik", Vodičanke Boženke Bagarić, nalaze se 
trideset i tri "prozorčića" u kojima je donesen doživljaj Rima gdje je autorica 
živjela između 2001. i 2006. god., a koji su obilježili Crkvu i svijet.

Izložba fotograi ja sa vodičkih festivala žudija kroz proteklih nekoliko godina, 
autora Hrvoja Jelavića, zaposlenog u agenciji Pixsell. Autor je vjeran pratitelj 
svih festivala na kojem svojim aparatom bilježi razne zanimljivosti i iz godine 
u godinu svjedoči ovom jedinstvenom događanju u Hrvatskoj, a i šire.

 20:00
Gradska knjižnica, 

Šibenik

"Stepinac – njegov život i vrijeme" – predstavljanje knjige 
britanskog povjesničara i publicista dr. sc. Robina Harrisa
Knjigu će predstaviti: dr. sc. Robin Harris, autor knjige
Glazbeni program: Zbor mladih "Laudantes", Šibenik

Britanski povjesničar i publicist, nekadašnji bliski suradnik Margaret Thatcher, 
autor je knjige "Stepinac – His Life and Times", koja je imala ovih tjedana svoje 
promocije u Zagrebu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu kao i u Londonu. 
Riječ je o djelu koje će nesumnjivo doprinijeti širenju istine o Stepincu na 
engleskom jezičnom području, a objavljeno je u jako prikladnom trenutku 
kada se o hrvatskom blaženiku ponovno vode nametnute rasprave.

Utorak
20:00
Župni 

pastoralni centar 
"Bažana", Vodice

"Vodičke žudije u XX. stoljeću" – 
sjećanja i zanimljivosti 
iz prošlosti vodičkih žudija
Govore: biskup u miru, 
mons. Ante Ivas
te ostali "svjedoci onoga vremena"

9.
travnja

10.
travnja

11.
travnja



2005.  Michael O'Brien, 
kanadski pisac

2006.  Vittorio Messori, 
talijanski novinar i publicist

2007.  Radovan Grgec, 
hrvatski književnik i prevoditelj

2008.  Ljubo Stipišić Delmata, 
hrvatski skladatelj, melograf i slikar

2009.  Marko Ivan Rupnik, 
slovenski slikar i duhovni autor

2010.  Rene Medvešek, 
hrvatski glumac i redatelj

2011.  Peter Seewald, 
njemački novinar i publicist

2012.  akademik Josip Bratulić, 
hrvatski književnik

2013.  Nevenka Nekić, 
hrvatska književnica i povjesničarka

2014.  Bernhard Meuser, njemački katolički 
publicist i inicijator projekta YOUCAT

2015.  Stjepan Lice, 
hrvatski književnik

2016.  Josip Botteri Dini, 
akademski slikar

DOSADAŠNJI DOBITNICI NAGRADE

Organizator: 

VER BUM
Pokrovitelji i suorganizatori manifestacije: 

Dubrovačka biskupija • Šibenska biskupija

Pokrovitelji: 
Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović •

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske • Splitsko-makarska nadbiskupija • 
Splitsko-dalmatinska županija • Grad Split • Šibensko-kninska županija • 

Grad Šibenik • Dubrovačko-neretvanska županija • Grad Dubrovnik
Suorganizatori dijela programskih sadržaja: 

Centar za cjeloviti razvoj Split • Centar za kulturu i cjeloživotno 
obrazovanje Zlatna vrata • Društvo hrvatskih književnika – ogranak 
Split • Dubrovački simfonijski orkestar • Foto klub Marin Getaldić • 

Gradska knjižnica Marko Marulić • Hrvatski katolički radio • ICHTIS Travel • 
Kinematograi  Dubrovnik • Matica hrvatska – ogranak  Dubrovnik • 
Muzej hrvatskih arheoloških spomenika • Muzeji Ivana Meštrovića •
Sveučilište u Splitu • Udruga "Ime dobrote" –  Laudato TV • Ured za 

pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije • Zavod za znanstveni 
i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

Ravnatelj manifestacije: dr. sc. MIRO RADALJ  
Pomoćnici ravnatelja: IVAN VULETIĆ i JELENA HRGOVIĆ

Savjetodavno vijeće manifestacije:
JOSIP BOTTERI DINI, akademski slikar; KUZMA KOVAČIĆ, akademski kipar; 

MIRO GAVRAN, književnik; RENE MEDVEŠEK, redatelj i glumac  
www.danikrscanskekulture.info

tel.: 021/340-267 • fax.: 021/340-270 • e-mail: dani.krscanske.kulture@verbum.hr

MEĐUNARODNA MANIFESTACIJA 
DANI KRŠĆANSKE KULTURE 2017. 

 Sponzori:

 
  

 Bendić papir • Erste banka • Grad Solin • Grai čki zavod 
Hrvatske • Jafra Print • Tim kabel  • Zagrebačka banka

ULAZ NA SVE SADRŽAJE PROGRAMA JE SLOBODAN

DOBITNIK NAGRADE “ANDRIJA BUVINA”

 D
r. sc. Robin Harris pisac je, povjesničar i publicist. Rođen je 1952. godine 
u Falmouthu u Engleskoj, doktorirao je povijest na Sveučilištu u Oxfordu 
te je dobitnik nagrade Gibbs (sveučilišne nagrade na Oxfordu) u istom 

području. Radio je kao savjetnik britanske vlade (Ministarstvo i nancija, Mini-
starstvo unutarnjih poslova, Ured predsjednice Vlade Margaret Thatcher) od 
1981. do 1990. godine. Kao novinar napisao je brojne članke za The Daily Mail, 
The Daily Telegraph, The Spectator, Standpoint, The Catholic Herald i National 

Review. U svom novinarskom djelovanju kontinuirano se zalagao za kršćanske 
vrijednosti u društvu te je često ukazivao na probleme i progone s kojima se 
susreću kršćani u mnogim zemljama.

Autor je knjiga Valois Guyenne: A Study of Politics, Government and Society in 

Late Medieval France (1994.); Talleyrand: Betrayer and Saviour of France (2007.); 
The Conservatives: A History (2011.); Not for Turning: The Life of Margaret Thatcher 
(2013.). Za knjigu Dubrovnik: A History (2006.) nagrađen je Nagradom Grada 
Dubrovnika. Odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića. Ak-
tivan je u više udruga i ustanova koje promiču kršćansku kulturu te je, među 
ostalim, i član uprave Centra za obnovu kulture u Zagrebu. 

Godine 2016. objavljena je njegova vrlo zapažena biograi ja bl. Alojzija Ste-
pinca – Stepinac: His Life and Times – na engleskome jeziku u nakladi britanske 
izdavačke kuće Gracewing, koja je poslije toga objavljena i na hrvatskomu je-
ziku – Stepinac: njegov život i vrijeme – u nakladi Školske knjige. 

Stalno je nastanjen u Zagrebu, a u hrvatski akademski život 
i djelovanje uključio se kao predavač povijesti na Hrvatskom 
katoličkom sveučilištu. 

U sklopu manifestacije Dani kršćanske kul-

ture dodjeljuje se godišnja nagrada "Andri-
ja Buvina" za izniman doprinos kršćanskoj 
kulturi, a plaketu nagrade koja sadrži detalj 
s vratnice splitske katedrale izradio je aka-
demski kipar Kuzma Kovačić.

R O B I N  H A R R I S

Medijski pokrovitelji i promotori:


