
RAZGOVOR S FRA DRAGOM UEVAREM, GVARDIJANOM SAMOSTANA SVETOG FRANE 

Duhovni put od ministranta do 
• ivaZUBCIC 

Fra Drago Ljevar je no
vi poglavar franjevač
kog samostana sv. Fra-

ne u Zadru, a tu je službu 
preuzeo početkom kolovoza 
protekle godine. 

Na svom se mjestu, prema 
njegovim riječima, već udo
maćio i nastavio rad jednog 
od najomiljenijih zadarskih 

svećenika fra Andrije Bi lo-
kapića koji je svoju službu 
nastavio na otoku Pašma
nu. 

Fra Drago je svećenik već 
skoro 32 godine, a svoj je 
poziv započeo u Splitu dav
ne 1978. godine. 

Obožava pjevanje i u mno
gim je mjestima gdje je obav
ljao svoj poziv oformio cr
kvene zborove, a nedavno je 

Fra Drago Ljevar 
u službi je već 32 
godine, a u Zadar 
je stigao u kolo
vozu gdje je zami
jenio fra Andriju 
Bilokapića 

Fra Drago Ljevar je u službi gotovo 32 godine 

- Nadbiskup nas je 
nazvao gradskom 
ispovjedaonicom. 
Za ispovijed mogu 
kazati kako je pre
stala biti sakra
ment i pretvorila 
se u odlazak kod 
psihologa - fra 
Drago 

postao i član svećeničke kla
pe «Sv. Zoilo». 

Osim toga, veliki mu je 
hobi i uređivanje brojnih in-
ternetskih stranica među ko
jima je i ona sv. Frane. 

*Kako ste se uopće odlu
čili za svećenički poziv? 

- Kao mali sam počeo sa
svim slučajno ministrirati jer 
se jedan ministrant razbolio 
i nije se pojavio. Moj me 
župnik kasnije uvjeravao ka
ko sam idealan za svećenika, 
a ja sam se, moram priznati 
pomalo nećkao. Na kraju me 
nagovorio i poslao sam mol
bu u Sarajevo, ali su tamo 
primali samo odlikaše, a ja 
nisam baš bio neki učenik, 
te su me odbili. Nakon toga 
sam se javio u Split gdje su 
me primili i tako je započe
lo moje školovanje. 

* Ukratko, kažite nam 
par riječi o Vama, o poče
cima svećeničkog poziva. 

- Zaređen sam u Splitu 31. 
srpnja 1978. godine nakon 

mlade mise, a prva mi je služ
ba bila kao odgajatelja mla
dih siromašnih. Nakon toga 
sam dvije sam godine bio u 
službi na Pelješcu, pa još 
dvije na Košljunu gdje sam 
vodio franjevački svjetovni 
red. 1983. sam došao na otok 
Pašman gdje sam vršio služ
bu u svim mjestima i tu sam 
ostao do 1997. godine. Nakon 
toga sam bio u Rijeci 6 go
dina, te sam došao u samostan 
sv. Frane. 

* Kako Vam se sviđa u 
Zadru? 

- U šali znam kazati da sam 
u Zadar došao pozdraviti 
sunce i vidjeti Morske orgu
lje jer su mnogi moji prija
telji čuli za te znamenitosti, 
a za samostan nisu. Ovdje 
nas ima 4 svećenika i 2 po-
stulanta koji žele postati fra
njevci i tri časne sestre. 

* Opišite nam kako iz
gleda jedan Vaš dan! 

- Ujutro u sedam sati za
počinjemo s misom i jutarnjom 

Svećenik pjeva u klapi "Sv. Zoi-
lo» i uređuje internetske stranice 
samostana 

molitvom, a iza mise do 12 
-sati obavljamo ostale poslo
ve u sobi među koje spada 
i rad sa strankama, to jest 
vjernicima. Imamo i orga-



svećenika 
- U šali znam ka

zati da sam u Za
dar došao pozdra
viti sunce i vidjeti 
Morske orgulje jer 
su mnogi moji pri
jatelji čuli za te 
znamenitosti, a za 
samostan nisu -
fra Drago 

nizirana dežurstva za ispo
vijed. Sveta misa je opet na 
rasporedu u 19 sati. 

* Spomenuli ste kako ti
jekom cijelog dana prima
te vjernike, da li to znači 
da kod Vas može svatko 
doći u bilo koje doba dana 
nenajavljen? 

- Upravo tako. Mi smo tu 
za ljude koji nam se mogu 
obratiti kad god osjete po
trebu za to. Razgovaramo s 

Fra Drago je došao na mjesto fra 
Andrije Bilokapića 

njima i to im puno znači. 

* Jeste li zadovoljni po-
sjećenosti svetih misa? 

- Posjećenost je dobra, na 
razini hrvatskog prosjeka. 

Nadbiskup nas je nazvao 
gradskom ispovjedaonicom. 
Za ispovijed mogu kazati 
kako je prestala biti sakra
ment i pretvorila se u odla
zak kod psihologa. Moram 
naglasiti kako je ispovijed 
vrlo bitna jer vas nijedan 
razgovor ne može odriješi
ti od grijeha, dok to ispovi
jed jedina može. 

* Imate li neke organizi
rane duhovne obnove? 

- Ne, za to ovdje nemamo 
uvjeta, ali imamo kateheze. 
Za mlade se one održavaju 
svakog.utorka, a za starije 
ponedjeljkom. Također pri
je većih blagdana održava
mo Devetnice i Trodnevni
ce koje su vrsta duhovnih 
priprema. 

* Za kraj, kažite nam je 
li svećenički poziv te
žak? 

- Ne, nimalo. Život je jed
nostavan, mi smo za ljude i 
s ljudima i to je veliko zado
voljstvo. 


