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Na HKS-u otvorena izložba o biskupu Jurju Dobrili

 

Cilj izložbe je arhivskim gradivom kao
najvjerodostojnijim dokazom života,
djelovanja i razmišljanja pružiti što je
moguće cjelovitiji prikaz Jurja Dobrile kao
svećenika, političara, preporoditelja i
književnika

Zagreb, (IKA) – Izložba o biskupu Jurju Dobrili (1812. - 1882.) koju je
o 200. obljetnici biskupova rođenja pripremio Državni arhiv iz Pazina,
otvorena je u utorak 16. travnja na Hrvatskome katoličkom
sveučilištu u Zagrebu. Autor izložbe Markus Leideck istaknuo je kako
time Državni arhiv u Pazinu daje uvid u pisani trag biskupa Dobrile.
Cilj izložbe je arhivskim gradivom kao najvjerodostojnijim dokazom
života, djelovanja i razmišljanja pružiti što je moguće cjelovitiji prikaz
Jurja Dobrile kao svećenika, političara, preporoditelja i književnika. 
Predstavljajući sam postav, istaknuo je kako se prije svega nastojalo
uvrstiti do sada neobjavljeno arhivsko gradivo s naglaskom na
rukopise, odraz njegovih razmišljanja i stavova koji se onda
prepuštaju daljnjim analizama i interpretacijama istraživača. Arhivsko
gradivo upotpunjeno je fotografijama portretima Dobrilinih
suvremenika, bakropisima, novinskim člancima, a sve je predstavljeno
u deset cjelina "Životopis Jurja Dobrile", "Školovanje Jurja Dobrile",
"Biskup Poreča i Pule", "Biskup Trsta i Kopra", "Zastupnik naroda
Istre", "Preporoditelj naroda Istre", "Naša sloga", "Stvaralaštvo Jurja
Dobrile", "Odnos sa Strossmayerom" i "Smrt i ostavština". 
Ravnatelj DAP-a dr. Elvis Orbanić istaknuo je da je Državni arhiv u
Pazinu pokrenuo u kolovozu 2009. godine projekt identificiranja,
evidentiranja, prikupljanja arhivskog gradiva što se odnosi na Jurja
Dobrilu te dopunskih izvora za proučavanje njegova bogatog života i
djelovanja. Do zaključenja izložbe izvori u obliku preslika preuzeti su iz
25 ustanova iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Češke, Italije i Vatikana. 
Otvarajući izložbu, koju je na Uskrs vidio u franjevačkom samostanu
u Karlovcu, zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško istaknuo je kako je
tu "na malo prostora zbito mnogo podataka, život koji je rastao, koji
je ispunjao ne samo arhive i biblioteke, nego i srca i živote hrvatskoga
naroda, ljudi u Istri prožetih kršćanskim vrijednostima". 
Domaćin, rektor HKS-a prof. dr. Željko Tanjić znakovitim je istaknuo
činjenicu kako se 16. travnja obilježava obljetnica rođenja biskupa
Dobrile, a to je ujedno datum rođenja pape emeritusa Benedikta XVI.
Istaknuo je također kako to nije prvo "pojavljivanje" Dobrile na HKS-
u. Naime, 4. prosinca tu je predstavljena njegova disertacija. Rektor
Tanjić istaknuo je i kako je u izradi rektorski lanac na kojem je jedan
od likova i biskup Dobrila. 
Recenzent izložbe prof. dr. Stjepan Ćosić ukazao je i na vrijednost
kataloga koji prati izložbu. U tom kontekstu pohvalio je kolegice i
kolege koji su se potrudili prikupiti značajno gradivo o Jurju Dobrilu o
kojem je dosta napisano i objavljeno, no ipak se malo zna. Stoga je to
poticaj dati Dobrili i veće mjesto u udžbenicima. 
Drugi recenzent dr. fra Franjo Emanuel Hoško mišljenja je kako
izložba treba biti poticaj svakome da odluči na sličan način predstaviti
nekoga drugog hrvatskog velikana. Posebno je ukazao na poznanstvo
i prijateljstvo biskupa Dobrile i biskupa Josipa Jurja Strossmayera koje
seže u dane dok su obojica bili u Beču: Strossmayer kao jedan od
upravitelja kolegija, a Dobrila pitomac. Sljedeći susret bio je puno
godina kasnije na I. vatikanskom koncilu 1869. – 70., kada su dvojica
hrvatskih biskupa bili protiv zaključaka Koncila, a kasnije su razmijenili
više pisama. 
Izložba ostaje otvorena do 15. svibnja.
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Sveta hijerarhijska majka Crkva
Papina kateheza na općoj
audijenciji u srijedu 5.
studenoga 2014.

10.11.2014.
20. obljetnica zadarske podružnice
Hrvatske katoličke udruge
medicinskih sestara i tehničara

10.11.2014.
Split: Ćakula s duhovnikom -
Domovinski rat

11.11.2014.
Posjet mladih iz Slovenije

11.11.2014.
Proslava sv. Martina u Virju

11.11.2014.
Biskup Mrzljak u Svetom Martinu
na Muri

11.11.2014.
Zadar: Predstavljanje humanitarne
akcije "Pomagati je lako"

11.11.2014.
Nadbiskup Srakić na sv. Martina u
Bošnjacima

12.11.2014.
Izložba "Papa Franjo u Svetoj
zemlji"
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Predavanje "Značaj bitke za
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14.11.2014.
Tavelićevo u Kustošiji u znaku 75.
obljetnice župe

14.11.2014.
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14.11.2014.
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ustanovama

14.11.2014.
Split: Predstavljanje monografije o
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15.11.2014.
17. smotra crkvenih zborova
odraslih iz (HKM) i (HKZ) u
Njemačkoj

15.11.2014.
Župa Semeljci slavi 260. obljetnicu
postojanja

15.11.2014.
Zagreb: Duhovna obnova i dodjela
trajnih mandata vjeroučiteljima

16.11.2014.
Đakovo: Misa za žrtve i nestale iz
Vukovara i Istočne Slavonije


