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Mateo Kovačić, sin roditelja kotorvarosana iz Podbrđa, sa samo 18 godina je presao iz
zagrebackog Dinama u italijanski gigant Inter. Mateo je vec briljirao u proteklim utakmicama
Lige Sampiona u kojima je Inter uzgubio u nesretnom produzetku. Spanski Goal.com je napisao
poveci clanak o ovom mladom talentu, i mi smo neke djelove tog clanka preveli.

Spanski portal je zapoceo clanak sa naslovom: "Mateo Kovačić, budućnost europskog
nogometa: Kad netko vjeruje u Krista, on se ne boji đavola", navodeci kako je sa samo 18
godina, već pobijedio u nogometu, ali je i dalje ostao veliki poklonik Blažene Djevice, za koju
smatra da ucvrscuje njegovu vjeru i pomaze mu na putu ka tronu slave.

Matej Kovačić je postao jedan od najvećih talenata europskog nogometa koji tek dolaze. Sa
samo 18 godina, postao je jedan od skupljih pojačanja ove sezone Interu iz Milana, koji je platio
ni manje, vec 15 milijuna Dinamu iz Zagreba za ovog vrsnog nogometaša.

Među svojim brojnim kvalitetama on iznad svega ima prekrasnu viziju igre i miris kako doci do
protivnickog gola, a čvrsta vjera ga cini nepokolebljivim. "Moja vjera u Boga me čini jačim, kada
je riječ o rješavanju mnogih prepreka".

Mateo je u 2009, s petnaest godina, pretrpio ozbiljnu povredu. Dvostruki prijelom potkoljenice i
fibule, zadržao ga deset mjeseci bez mogućnosti da igra nogomet. "Ja sam se oslonio na snagu
Isusa, koji je znao kako preboljeti teska vremena. Konačno, vratio sam se čak i jače
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zahvaljujući njemu. Ovo su iskustva koja vas čine jos jačim".

A bez sumnje, tako je bilo. Samo godinu dana nakon što je već debitirao u prvom timu Dinama,
postavši najmlađi nogometaš koji je došao do prve divizije Hrvatske lige. Povrh svega, isti dan
svog debija, 20. studenoga, s 16 godina i 198 dana, obilježio je njegov prvi gol, koji je napravio
najmlađim strijelacem u povijesti hrvatskog nogometa.

Unatoč tome, i nacinu na koji je dosegao slavu u svojoj zemlji, Matej Kovačić je još uvijek iz
dana u dan ucvrsccavao svoju vjeru. Unatoč tome što je nova zvijezda u Hrvatskoj, i dalje je
isao na misu svake nedjelje, i nastavio da izvršava dužnosti oltar dječaka. Između ostalog u
crkvi je upoznao svoju djevojku. Isabel je bila horski pjevač Župnog zbora.

Nakon izvrsnih igara u zagrebačkm Dinamu, Matej Kovačić je bio povezivan sa nekoliko
najboljih momčadi u Europi. Između njih cak i Real Madrid. Ipak je Inter bio taj koji je 31.
januara odlucio da iskasira 15 milijuna za igrača kojeg već uporedjuju sa Messijem. Iako on
skromno izbjegava takvu analogiju. "Nemam 10% od talenta Messija", kaže on. "No, s puno
posla i uz pomoć Boga mogu postati veliki nogometaš".

To nije neobično čuti od ovog nogometaša, jel od prvog trenutka kada je stigao u Italiju nije
imao problema u razgovoru o svojoj vjeri. "Nemam nikakvih problema reci da mi vjera daje
snagu i da mi pomaže igrati bolje" ili da prizna da "normalno, ispod svog dresa, ja nosim majicu
s likom Isusa".

Iz tog razloga, nikoga nije iznenadilo kada je na dan prije derbija na Madonninu (derbi utakmica
između Milana i Intera, koja nosi ime po kipu Djevice Marije koja se nalazina vrhu Duomo),
Kovačić izjavio da "kada netko vjeruje u Isusa, on se ne boji đavola", misleci na Milan, pa je sad
sa tim nadimakom i postao poznat u Milanu.

Uvjek iskoristi priliku da promovise i obavezno pozove sve da posjete hodočašće i Svetište
Gospe u Međugorju. Cak kada je dobio poziv od Intera bio je u Hercegovini. "To je prelijepo
mjesto. Ovdje možete ići na misu svaki dan. Stvarno lijepo biti ovdje, i ja sam ponosan da smo
uvijek dobro primljen u Hercegovini", kaže Kovačić.

2/3

Mateo briljira u Interu

Petak, 15 Mart 2013 00:00

Tako nogometaš koji postaje jedna od zvijezda nogometne za kraj kaze: "Vjera mi daje snagu i
inspiraciju za igru, i ucvrscava me da znam da će sve biti u redu. Kao i svakoj normalnoj
osobi i ja imam slabosti, ali molitva i vjera mi pomaze da to sve prevladam".
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