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APOSTOLAT MORA U SVIJETU I U HRVATSKOJ  
 
 

Iako Apostolat mora, kao svjetska organizacija Katoličke crkve, u Hrvatskoj 
djeluje već tri desetljeća, njegova pastoralna aktivnost još uvijek nije poznata 
ni svim pomorcima i ribarima niti svim vjernicima a kamoli široj javnosti u 
našoj državi. To je razlog da i u ovoj prigodi o tome progovorimo.  

 
 

Što je Apostolat mora? 
      
     Apostolat mora (AM), latinski Apostolatus maris, engleski Apostleship of the Sea, 
talijanski Apostolato del mare, španjolski Apostolado del mar, francuski Mission de la 
mer je organizacija unutar Katoličke crkve koja promiče specifičnu pastoralnu skrb 
među pomorcima i potiče ih na zauzeto svjedočenje svojim vlastitim kršćanskim 
životom. 
     Na čelu velike mreže AM što se proteže diljem pomorskoga svijeta stoji Papinsko 
vijeće za pastoral migranata i ljudi na putu, u kojem je poseban odjel za AM. Sadašnji 
predsjednik ovoga Vijeća je kardinal Renato Raffaele Martino, Talijan, koji je na tu 
službu postavljen 11. ožujka 2006. a prije njega bio je kardinal Stephen Fumio 
Hamao, Japanac. Tajnik Vijeća je nadbiskup Agostino Marchetto također Talijan, a 
podtajnik je monsinjor Novatus Rugambwa rodom iz Tanzanije. Na čelu odjela za 
AM je dugogodišnji djelatnik AM s velikim iskustvom na međunarodnom planu 
monsinjor Jacques Harel iz Mauritiusa. 
Vijeće izdaje bilten Apostolatus Maris, a izlazi redovito svaka tri mjeseca.  
     Ovo Papinsko vijeće svake pete godine saziva, organizira i dobrim dijelom 
financira Svjetski kongres AM i to svaki put na drugom kontinentu. Ja sam imao 
sreću sudjelovati na XIX. svjetskom kongresu u Houstonu (SAD) 1992., na XX. u 
luci Davao na Filipinima 1997. te na XXI. u Rio de Janeiru 2002. godine. Posljednji 
svjetski kongres AM održan je od 24. do 29. lipnja 2007. u poljskoj luci Gdynji, a iz 
Hrvatske je na kongresu sudjelovao dr. Darko Glažar, lučki kapetan iz Rijeke. Radi 
lakše koordinacije u djelovanju AM je podijeljen na osam regija: Sjeverna Amerika i 
Karibi, Afrika i Indijski ocean, Zapadna Afrika, Južna Amerika,  Europa, Južna Azija, 
Istočna Azija i na kraju Oceanija. Na čelu svake regije je regionalni koordinator 
kojega postavlja Papinsko vijeće.1 On je povezan s Papinskim vijećem i surađuje s 
nacionalnim ravnateljima svoga područja te po potrebi saziva regionalne susrete AM.  
      Kolijevka organiziranog pastoralnog pristupa  pomorcima je škotska luka 
Glasgow. Bilo je to davne 1920. godine. Našim pomorcima Apostolat mora bio je 
poznat iz mnogih susreta u pojedinim svjetskim lukama. Iako naša Crkva nikada nije 
zaboravila svoje vjernike na moru, pravi organizirani pastoral među pomorcima po 
uzoru na djelovanje u mnogim lukama svijeta u nas započinje 1977. godine. Te 
godine na svom proljetnom zasjedanju Biskupska je konferencija riječkog nadbiskupa 
mons. Josipa Pavlišića proglasila biskupom promotorom ovoga apostolata. Prvim 
nacionalnim ravnateljem AM imenovan je vlč. Vinko Kanižaj koji je bio dušobrižnik 

                                                 
1 Bilten Apostolatus Maris br. 96 str. 17            
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naših vjernika u Engleskoj, a boravio  je u Londonu. Prvim lučkim kapelanima 
imenovani su don Petar Mikić u Pločama i fra Zlatko Josip Šafarić u Rijeci.  
     Ovoj imenovanoj ekipi bilo je tada potpuno jasno da pastoralni rad među 
pomorcima u našim lukama može biti samo želja jer svećeniku tada nije bio dopušten 
pristup na prostor luka. Danas, međutim, mislim da je upravo odluka Biskupske 
konferencije iz 1977. bila plod pravoga Božjega nadahnuća i stvarni početak priprave 
za budući pastoralni rad među našim pomorcima. Tadašnji biskup promotor 
Apostolata mora mons. Josip Pavlišić, zajedno s nacionalnim ravnateljem Vinkom 
Kanižajem redovito nas je pozivao na godišnje susrete. Ta praksa godišnjih susreta 
održala se sve do sada, a posljednji godišnji susret održan je 2. listopada 2007. u 
Kapucinskom samostanu Gospe od Pojišana u Splitu pod predsjedanjem biskupa 
promotora mons. Ivana Milovana. Tijekom vremena lučkim kapelanom u Puli 
imenovan je katedralni župnik prečasni Željko Staver, a u dubrovačkoj biskupiji za 
AM bio je određen župnik u Orebiću don Ante Marković. Baš osamdesetih godina 
prošloga stoljeća, iako samo unutar crkvenoga prostora,  započinju prve masovnije 
proslave blagdana svetoga Nikole, zaštitnika pomoraca na dan 6. prosinca. Tu se 
ostvaruju i prvi važni susreti AM s našim pomorcima i njihovim obiteljima. Osim 
toga, u okviru naših mogućnosti, pažljivo smo pratili što radi AM u lukama diljem 
svijeta. Predstavnici AM iz Hrvatske, kao grupa, prvi put sudjeluju na Svjetskom 
kongresu AM  1987. u Mombasi u Keniji. U osobnim susretima s lučkim kapelanima i 
njihovim suradnicima iz cijeloga svijeta naši svećenici uviđaju što bi se zapravo na 
tom planu trebalo raditi i u našim lukama. 
 
 

Veliki preokret     
 
     Nakon demokratskih promjena 1990. godine u Hrvatskoj za AM nastaju potpuno 
nove okolnosti. Tu je prekretnica u ovoj pastoralnoj djelatnosti. AM od želje prelazi u 
stvarne aktivnosti kao što je to u mnogim lukama svijeta. Moj prvi pastoralni posjet 
splitskoj Sjevernoj luci bio je 23. studenoga 1990. Bio sam u pratnji kapetana 
Branimira Franića. Najodgovorniji ljudi u Sjevernoj luci bili su ponešto iznenađeni, 
ali primili su me veoma lijepo. Odmah se vidjelo da znaju kako djeluje AM u drugim 
zemljama i nisu imali ništa protiv da tako bude i u Splitu. Toga dana, odmah nakon 
razgovora u Upravnoj zgradi, posjetio sam posadu na talijanskom trgovačkom brodu 
Vagero i na šibenskom brodu Tijesno. Bio je to uzbudljiv početak redovite pastoralne 
aktivnosti među pomorcima u Hrvatskoj. Toga istoga dana u luci se našao i prvi lučki 
pilot kapetan Mladen Russo. Poziv na suradnju i on uskoro postaje prvi marljiv i 
postojan suradnik, a tijekom vremena i duša AM u Splitu. Naši pomorci su dolaskom 
svećenika na brodove u splitskoj luci bili ugodno iznenađeni i obradovani te su glasno 
izražavali svoje zadovoljstvo. Često smo čuli: „Hvala Bogu da smo i u nas to 
doživjeli!“     
     Dobro je odmah naglasiti da se ozbiljna pastoralna aktivnost u nekoj većoj luci 
može razviti tek onda kada se u to uključe i suradnici laici. Lučki kapelan može 
učiniti nešto, ali nikako ne može  sam sve. To je prije svega zato što službu lučkih 
kapelana diljem svijeta vrše svećenici dobrovoljno uz svoje redovite svakodnevne 
obveze. Zato su zauzeti vjernici-suradnici pomoć bez koje AM ne može dobro 
djelovati. Među najistaknutije suradnike kao što je kapetan Mladen Russo u Splitu 
spadaju i dr. Darko Glažar, lučki kapetan u Rijeci te veći broj drugih zauzetih muževa 
i žena diljem naše obale.     
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Kako Apostolat mora sada djeluje u Hrvatskoj?  
 
     Prema odredbi Hrvatske biskupske konferencije službu biskupa promotora AM 
sada obnaša porečki i pulski biskup monsinjor Ivan Milovan. On je predsjednik 
Vijeća HBK  za pastoral migranata. Vijeće ima dva Odbora: Odbor za pastoral turista 
i Odbor za pastoral pomoraca. Služba biskupa promotora AM je poticati ovaj 
apostolat i tražiti izvješće o pastoralnoj skrbi za pomorce što će prenijeti Biskupskoj 
konferenciji te poticati kod drugih biskupa osjetljivost za taj specifičan pastoral. On je 
ujedno povezan s Papinskim vijećem za iseljenike i ljude na putu u svemu što se tiče 
Apostolata mora.2  
     Svećenici određeni za pastoral pomoraca u našim primorskim biskupijama 
trenutno su ovi: u porečkoj i pulskoj biskupiji don Joško Listeš, župnik u Balama, U 
Rijeci fra Stanko Dodig, kapucin, župnik Gospe Lurdske, u krčkoj biskupiji monsinjor 
Nikola Radić u Malinskoj, u zadarskoj nadbiskupiji don Srećko Frka-Petešić, župnik 
u Pagu, u Šibeniku don Krešimir Mateša, župnik katedralne župe sv. Jakova, u Splitu 
fra Zlatko Josip Šafarić, kapucin iz samostana Gospe od Pojišana, u hvarskoj biskupiji 
don Marijo Zelanović, župnik u Dolu na Hvaru, u Pločama don Petar Mikić, mjesni 
župnik i u dubrovačkoj biskupiji don Ante Marković, župnik u Vignju.3 Biskup 
promotor izabere jednoga od svećenika s iskustvom u ovom  apostolatu i predloži ga 
Biskupskoj konferenciji što će ga svojim dekretom imenovati na određeno vrijeme 
nacionalnim ravnateljem AM. Od 1993. godine tu službu obnašam ja. Od godine 
2000. Apostolat mora Hrvatske izdaje i svoj glasnik SIDRO što izlazi svake godine 
uoči blagdana zaštitnika svih ljudi od mora i unutarnje plovidbe svetoga Nikole.  
     Prema nepotpunim podacima u Hrvatskoj danas ima oko 32.000 pomoraca. Mi 
smo mala zemlja. Po količini prometa naše luke ne mogu se mjeriti s velikim 
svjetskim lukama. To znači da je u našim lukama manje brodova, manje tereta, manje 
pomoraca i dakako, manje novca. Zato mi, za sada, još ne možemo imati dobro 
uređene klubove ili centre u koje bi svraćali pomorci dok im brod boravi u luci. Hoće 
li se to u skoroj budućnosti ostvariti, najprije u našoj najvećoj luci Rijeci, treba se 
nadati. Do tada AM nastoji svoju pastoralnu brigu za domaće i strane pomorce 
ostvarivati, prije svega različitim susretima bilo na brodovima, u crkvenim 
prostorijama ili na drugim prikladnim mjestima. I u takvim prilikama pomorci dobro 
vide i cijene svaki naš korak što je učinjen s iskrenom zauzetošću u vjeri i ljubavi. 
Jednako prilazimo i domaćim i stranim pomorcima.  
     Na mnogim brodovima posade su sastavljene od ljudi iz različitih država, različitih 
nacionalnosti i različitih vjera. Prema svima iskazujemo poštovanje. Spomenut ću 
primjer iz svoga Dnevnika AM što ga pišem od 1990. godine: Strani brod Dream, 22. 
listopada 2005. U Sjevernoj luci u Splitu iskrcavaju sol u vrećama. Posada je 
egipatska. Samo je zapovjednik kapetan Mouallem Abdo Libanonac, sada živi u 
okolici Beiruta. Po vjeri je maronit. Svi ostali članovi posade su muslimani. U posjet 
smo došli kapetan Mladen Russo i ja. Zadržali su nas u brodskom salonu. Bili su 
veoma prijazni i gostoljubivi. Nakon srdačnog prijateljskog razgovora na palubi smo 
se zajednički fotografirali. Drugoga dana, u nedjelju zapovjednik nam je uzvratio 
posjet. Došao je s prvim časnikom Eltahanom Adelom. Pokazali smo im svetište 
Gospe od Pojišana i kapucinski samostan, a na kraju smo i mi njih počastili 

                                                 
2 Stella Maris“ Pismo pape Ivana Pavla II., X, 1-5 
3 Glasnik SIDRO br. 8 str. 65 
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kolačićima i sokovima. Prvi časnik nije jeo niti pio jer se drži propisa svoje vjere da u 
vrijeme ramazanskog posta od jutra do večeri ne jede niti pije. Nakon posjeta AM 
kapetan Mladen Russo pokazao im je glavne znamenitosti Splita.4  
      
 

Zašto posebna pastoralna skrb o pomorcima? 
 
     Ne samo kod nas, već diljem svijeta Katolička crkva skrbi o pomorcima na 
poseban način zato što je prepoznala da je način njihova života specifičan. Sama 
činjenica da se pomorac odlaskom na brod za nekoliko mjeseci odvaja od svoje 
obitelji, od svojih prijatelja, od svoje životne sredine od svoje župne zajednice, čini 
njegov život posebnim i, dakako, mnogo težim. Na brodu pomorac živi na strogo 
ograničenom prostoru, s različitim ljudima koji su se tu našli, koje nije on birao, s 
kojima mora komunicirati, često uz jezične barijere, jesti ono što se tu pripravi, u 
poslu surađivati s članovima posade koji su nerijetko različite naobrazbe, kulture, 
svjetonazora i vjere. Brod se u luci zadržava kratko, a svi članovi posade zauzeti su 
dužnostima te često nemaju vremena ni za odmor niti za izlazak s broda.  
     Svoje vjernike koji su na moru Crkva ne može niti smije zaboraviti. AM je tu da u 
lukama priđe pomorcima da pokaže da ih njihova Crkva nije zaboravila. Ako oni 
trenutačno nisu uključeni u redovit život svoje župne zajednice, brigom AM mogu 
prepoznati da se Crkva za njih brine i da su oni dio te velike Božje obitelji razasute po 
svem svijetu. Iskustva lučkih kapelana govore da su susreti s pomorcima na brodu i u 
našim katoličkim centrima Stella maris za pomorce često dragocjeni i da mogu 
probuditi duhovni polet, pružiti ljudsko ohrabrenje i vratiti potrebno samopouzdanje. 
Nikada neću zaboraviti svjedočanstvo koje je na XX. svjetskom kongresu AM u 
filipinskoj luci Davao 1997. godine  iznio  školovani filipinski pomorac Brian 
Binongo. On je, uz dužno poštovanje, djelatnike AM upozorio na stvarne probleme 
ukrcanih pomoraca nazivajući stvari pravim imenom. Govoreći o svojim iskustvima 
završio je s najavom da upravo poslije kongresa ponovno odlazi na brod. Bit će treći 
časnik, ali on nema izbora, već mora poći za svojom mizernom zaradom. I, ako je 
život opasna igra, onda je to svakako život jednog pomorca. Zato su njegove zadnje 
riječi ispraćene burnim pljeskom: „Ja osobno trebam nekoga s kime mogu govoriti, 
tko će me slušati i tko pri tom neće biti ravnodušan. Mi vas sve trebamo jer je vama 
stalo do naših duša.  Vi nam pomažete da mi u nama samima doživimo Boga koji 
bdije nad nama dok plovimo oceanima. Divno je što sam neke od vas ponovno vidio. 
Ja sam jedan od tih pomoraca!“   
      Tu se odmah nameće pitanje što pomorci očekuju od lučkog kapelana. Na to 
pitanje pokušavalo se odgovoriti na mnogim i lokalnim i regionalnim i svjetskim 
susretima djelatnika AM. Razmotrivši mnoštvo odgovora i želja u Apostolskom 
pismu „Stella Maris“ 5 što ga je u Rimu 31. siječnja 1997. potpisao papa Ivan Pavao 
II. naznačeno je kakav bi lučki kapelan trebao biti. Tu se ističe da kapelana AM, prije 
svega, treba „resiti čestitost života, revnost, mudrost i poznavanje pomorskoga svijeta. 
Potrebno je da pozna više jezika i da je dobroga zdravlja“.6  Takav će zacijelo ispuniti 
očekivanja pomoraca. To je idealan opis savršenog pastoralnog radnika za rad s 
pomorcima. Što je pojedini kapelan AM bliži tom idealu, to bolje, jer će tako svoju 
službu moći vršiti uspješno na duhovnu korist i zadovoljstvo svih onih kojima je 

                                                 
4 Dnevnik AM sv. V. 22. listopada 2005. 
5 Stella Maris“ Pismo pape Ivana Pavla II., bilten Apostolatus Maris, br. 58 str. 1, 4-9  
6 Stella Maris“ Pismo pape Ivana Pavla II., IV, 2     
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poslan. O tome, svakako, i biskupi na našoj obali trebaju uvijek voditi računa, ali na 
ovu službu postavit će konkretne ljude koje imaju. Mi u Crkvi uvijek smo svjesni da 
pravi pastoralni uspjeh ne ovisi samo o sposobnosti i zalaganju pastoralnih radnika, 
već prije svega o Božjoj milosti.        
 
 

Zaključak 
 
     Zbog objektivnih razloga, poglavito zbog političkih prilika, AM u Hrvatskoj 
započeo je svoje pastoralno djelovanje  mnogo kasnije, nego što je to bio slučaj u 
mnogim pomorskim zemljama diljem svijeta. Kad su, međutim, zapuhali povoljni 
vjetrovi, AM u Hrvatskoj zaplovio je na posao i ubrzo se to pročulo među   našim 
pomorcima kao i  među djelatnicima AM po svijetu. Zato je na XX. svjetskom 
kongresu AM u luci Davao na Filipinima 1997. u zaključnoj riječi tadašnji 
predsjednik Papinskoga vijeća za migraciju kardinal Giovanni Cheli  rekao da je 
stvarnost da još ima luka, i to velikih luka pa i cijelih područja gdje AM ne postoji ili 
se tek osniva. Dovoljno je prisjetiti se, što je, s  tim u svezi, rečeno prije pet godina u 
Houstonu. Zemlje bivšeg sovjetskog bloka tek su izranjale u širi i slobodniji svijet. Do 
sada je Crkva u tim zemljama imala malo vremena da započne proces novoga života. 
Kardinal je rekao da se čvrsto nada da će, uz pomoć i potporu iz nacionalnih 
organizacija AM i od Papinskoga Vijeća i predvođene lijepim primjerom Hrvatske i 
Poljske, mjesne Crkve u primorskim područjima: Rusije, Dalekog Istoka, Ukrajine, 
Albanije, Rumunjske i Baltičkih država uskoro pokrenuti službu među pomorcima i 
da će biti zastupljene na sljedećem svjetskom kongresu.    
      Apostolat mora u Hrvatskoj, kao specifična pastoralna djelatnost među našim 
pomorcima nastoji promicati evanđeoski duh praštanja, ekumenizma,  solidarnosti i 
optimizma. Čini se da su to naši pomorci kao i ribari, a jednim dijelom već i djelatnici 
unutarnje plovidbe prepoznali, prihvatili i pozdravili. Budućim razvitkom naših luka i 
povećanjem pomorskoga prometa i AM morat će proširiti polje svoga djelovanja i 
odgovoriti na nove izazove. Nadamo se, uz ostalo, da se najprije u našoj najvećoj luci 
Rijeci u skoroj budućnosti otvori centar Stella maris gdje će strani i domaći pomorci u 
prigodi boravka broda u luci moći svratiti, porazgovarati, dobiti informacije i provesti 
ugodne trenutke kratkog predaha uz susretljivo osoblje centra. Djelatnici AM znaju iz 
iskustva da je pomorcima za vrijeme dugoga i napornoga boravka na brodu obično 
najpotrebnije da netko s njima iskreno i vedro razgovara, a da pri tom ne gleda na sat. 
Život na brodu sve je teži, sve više umara i iscrpljuje, a  pomorci su ipak samo obični 
krhki i ranjivi ljudi.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  


