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Omišalj

DUHOVNU OBN0VU U OMIŠLJU DRUGI PUT VODIO
FRA IVO PAVIĆ

Fra Ivo Pavić s raspjevanim mladima

Nadaleko poznati karizmatičar, voditelj brojnih seminara, duhovnih obnova,
radio emisija i molitvenih zajednica, kao i pisac nekoliko duhovnih knjiga koje danas
plijene pozornost čitatelja, kao što su: Žedan sam, Molitvom do zdravlja i Put do
odgovora, franjevac mr. fra Ivo Pavić vodio je u Omišlju već drugi put trodnevnu
duhovnu obnovu – ovaj put kao neposrednu pripravu za Uskrs - od 24. do 26. ožujka
2010., pod geslom: „Živom čovjeku najviše treba živi Isus.“.
Dupkom ispunjena crkva - više nego za najvećih blagdana - privukla je ne
samo domaće vjernike, već i one iz okolnih i daljnjih župa. Pozivajući se na trostruku
službu: propovijedanja, liječenja i odstranjivanja zloduha, što ju je Isus povjerio
apostolima i njihovim nasljednicima, voditelj je nadahnutom riječju i snažnom
molitvom govorio, ali još više svjedočio, da je Isus i danas živ i traži put do ljudskoga
srca i kako je potrebno da sakramenti krštenja, potvrde i ostali koje smo primili,
zažive u nama. Isto kao što ni apostoli nisu mogli ništa činiti dok ih nije ispunio Duh
Sveti, dok nisu njegovom snagom naviještali, tako ni mi - kako je voditelj naglašavao
– ne možemo ništa činiti ako nismo ispunjeni tim istim Duhom.
Ljudi su s pozornošću pratili svaku izgovorenu riječ, jednoglasno odgovarali
na upite, molili i - predvođeni neumornim omišaljskim crkvenim zborom mladih, koji
je animirao skup i predvodio pjevanje - skladno slavili Boga i pjevali. Fra Ivo je
pridavao veliku važnost molitvi za svakog pojedinačno. Ali prije toga poticao je
vjernike da se odreknu svega što ne pripada Bogu i predaju mu ono što ih muči.
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Mnogi su kroz molitvu svećenika osjetili veliko olakšanje i mir. Stoga ništa
neobičnog ako je bila i koja suza radosnica i ispunjenje emocijama.
Prijepodnevni program, posvećen bolesnima i svima u potrebi, odvijao se
također u crkvi jer manji prostori nisu mogli primiti sve one koji su htjeli sudjelovati.
Uvijek je molitvi za bolesne prethodio naviještaj i nagovor. Zatim se molilo za
bolesne, za liječenje duhovnih rana, i polagalo na njih ruke. Mnogi si doživjeli kako
ih je Božja milost posebno dotaknula.
Trodnevni program duhovne obnove fra Ive Pavića u Omišlju ispunio je
sudionike snažnim dojmovima. Možemo predspostaviti da mladi svojom
neposrednošću lakše nego stariji izreknu ono što dožive. Čujmo kako su, nakon
nekoliko dana, kad su im se prvotni utisci donekle slegnuli, prokomentirali ovu, već
drugu, duhovnu obnovu:
-Osjetio sam toplinu oko srca.
-Bilo je još snažnije nego na prošlom seminaru. Zapravo, ovo je kao nastavak.
-Bilo je puno duha. Ja sam samo plakala.
-Bacila sam sve što me je mučilo.
-Najljepše mi je bilo kad su ljudi govorili o ozdravljenju.
-Složili smo se u pjevanju s mladima iz Rijeke, a da nismo uopće probali.
Povezivao nas je isti duh.
-Fra Ivo govori jednostavno i duboko. Time privlači i ispunja.
-On govori sa uvjerenjem
-Dok je molio za nas pjevače u sakristiji prije nastupa osjetio sam da je jedan
snažan duh na djelu.
-Silina i snaga Duha Svetoga na djelu. Snažne molitve...
-Dok je molio kroz glavu mi je prošao cijeli život.
-Važno je što fra Ivo govori da se čovjek za neko vrijeme riješiti nekih grijeha ili
poroka, ali ako ostane u čovjeku duh tog grijeha, opet će se natrag vratiti. Zato se
treba osloboditi duha nekog grijeha, onako kako nam je tumačio fra Ivo.
Na postavljeno pitanje: možete li usporediti neko slavlje ili zabavu što vi mladi
znate prirediti sa ovim što ste doživjeli na duhovnoj obnovi? – uslijedio je
odgovor:
-Ne može se mjeriti ni sa kakvim slavljem ili zabavom. Ovdje čovjek doživi toliku
radost, toliko ispunjenje koje ne može nigdje više dobiti. Ovo je nešto posebno, što
se ne može mjeriti ničime.
-------------Izrečenim komentarima sudionika duhovne obnove ne treba dodatka. Na koncu
duhovne obnove čuo se i zaključak kako je Crkva živa ukoliko i danas – nakon 2000
godina u Crkvi djeluje onaj isti Duh Sveti koji je sišao na apostole.
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