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"Zajedno u Kristu" 

Papa je 4. i 5. lipnja pohodio Hrvatsku

"Drage obitelji, budite hrabre! Ne popuštajte tom

sekulariziranom mentalitetu koji nudi suživot kao

pripravu ili èak kao zamjenu za brak! Drage obitelji,

radujte se oèinstvu i majèinstvu! poruèio je papa

Benedikt XVI. na središnjem misnom slavlju koje je u

povodu Prvoga nacionalnog susreta hrvatskih

katolièkih obitelji predvodio na zagrebaèkome

hipodromu zajedno s 400.000 vjernika

 

50.000 mladih na bdjenju pozvao je da ne dopuste da

ih zavedu privlaèna obeæanja: "Ne popuštajte

kušnjama da se potpuno pouzdate u posjedovanje, u

materijalne stvari, odrièuæi se slijediti istinu koja seže

dalje, poput visoke zvijezde na nebu, kamo vas Krist

želi povesti"

Na molitvi Veèernje u zagrebaèkoj katedrali Papa je

potaknuo: "Ljubljena Crkvo u Hrvata, preuzmi ponizno

i smjelo zadaæu da budeš moralna savjest društva, sol

zemlje i svjetlo svijeta", te posvetio središnji dio

nagovora bl. Alojziju Stepincu 

U obraæanju osobama iz javnoga i vjerskoga života u

HNK Papa je istaknuo da religije moraju biti èimbenik

mira, a središnja tema njegova nagovora bila je savjest



Papa Benedikt XVI. u Hrvatskoj

Papa: S radošæu išèekujem pohod Hrvatskoj
Vatikan, 1.6.2011.  (IKA) – Papa Benedikt XVI. pozvao je u
tijeku opæe audijencije 1. lipnja vjernike da mole za njegov
predstojeæi apostolski pohod Hrvatskoj. Svoj je poziv Papa
uputio u pozdravu vjernicima na hrvatskom jeziku u kojem
je rekao: "Upuæujem pozdrav svim hrvatskim
hodoèasnicima, a osobito vjernicima župe sv. Petra i Pavla iz
Koèerina u Bosni i Hercegovini. Dragi prijatelji, u subotu i
nedjelju posjetit æu Zagreb i Hrvatsku da zajedno s vama
proslavim Dan hrvatskih katolièkih obitelji. Dok s radošæu
išèekujem taj susret, sve vas pozivam da molite kako bi moj
pastirski pohod ovoj dragoj zemlji donio obilje duhovnih
plodova te da kršæanske obitelji budu sol zemlje i svjetlo
svijeta. Hvaljen Isus i Marija!"

Papin brzojav talijanskom Predsjedniku
Vatikan, 4.6.2011.  (IKA) – U trenutku napuštanja
talijanskog teritorija zrakoplovom kojim je 4. lipnja putovao
u pastirski pohod Hrvatskoj papa Benedikt XVI. uputio je
talijanskom predsjedniku Giorgiu Napoletanu brzojav
sljedeæeg sadržaja: "S radošæu upuæujem Vama gospodine
Predsjednièe prijazni pozdrav u trenutku u kojem napuštam
Rim i odlazim u Hrvatsku prigodom Nacionalnog dana
katolièkih obitelji i dok zazivam na èitav talijanski narod
obilje darova svjetla i mudrosti da bi nastavio priznavati
obitelj temeljnom stanicom društva, podupiruæi je
prikladnim poduhvatima upuæujem Vama i Vašim
suradnicima žive želje za korisnim zauzimanjem u službi
talijanskog naroda kojem upuæujem svoj blagoslov."

Papa: Pristupanje Hrvatske Europskoj uniji "logièno,
pravedno i potrebno"
Razgovor Benedikta XVI. s novinarima u zrakoplovu na putu
iz Rima u Zagreb
Zagreb, 4.6.2011.  (IKA) – Veæ na samom poèetku svoga 19.
inozemnoga putovanja, u zrakoplovu na putu u Zagreb 4.
lipnja, papa Benedikt XVI. istaknuo je u razgovoru s
novinarima da je pristupanje Hrvatske Europskoj uniji
"logièno, pravedno i potrebno". 
U pratnji zrakoplova kojim je Papa poletio iz Rima kroz
hrvatski zraèni prostor bila su dva MiG-a Hrvatskog ratnog
zrakoplovstva. U zrakoplovu je s Benediktom XVI., uz
njegovu pratnju, bilo oko 50 novinara iz 15-ak zemalja.
Odgovarajuæi, nakon pozdrava o. Federica Lombardija,
ravnatelja Tiskovnoga ureda Svete Stolice, na tri pitanja
nazoènih novinara, Sveti Otac napomenuo je da je veæ bio u
Hrvatskoj. Prvi put je došao na pogreb svojega prethodnika
na èelu Kongregacije za nauk vjere, kardinala Franje Šepera,
koji je, kako je Papa rekao, "bio njegov veliki prijatelj".
Kardinal Šeper bio je i predsjednik Teološkoga povjerenstva,
èiji je mons. Joseph Ratzinger tada bio èlan. Tako sam
upoznao njegovu dobrotu, inteligenciju, razbor i veselje; a
po tome sam dobio i predodžbu o samoj Hrvatskoj, jer je on
bio veliki Hrvat i veliki Europljanin, napomenuo je Sveti
Otac. Potom me je, drugi put, pozvao njegov osobni tajnik
Velimir Èapek, i on vrlo veseo i dobar èovjek, na proslavu u
jedno marijansko svetište. U toj sam prigodi uoèio puèku
pobožnost, vrlo sliènu onoj u mojoj zemlji, istaknuo je Sveti
Otac te dodao da ga je tada obradovalo pravo utjelovljenje
vjere; vjere življene srcem, u kojoj nadnaravno postaje
naravno, a naravno je prosvijetljeno nadnaravnim. Tako sam

vidio i doživio ovu Hrvatsku, s njezinom tisuæljetnom
katolièkom poviješæu, uvijek blizu Svetoj Stolici.  
Što se, pak tièe ulaska Hrvatske u Europsku uniju, Papa je
izrazio mišljenje da ga veæina Hrvata oèekuje s radošæu, jer
je rijeè o europskom narodu. Kardinali Kuhariæ i Bozaniæ
uvijek su mi govorili da se ne osjeæaju dijelom Balkana,
nego Europljani. Rijeè je o narodu koji veæ jest u središtu
Europe, njegove povijesti i kulture, istaknuo je Sveti Otac i
dodao da u tom smislu misli da je logièno, pravedno i
potrebno da Hrvatska uðe u Europsku uniju. Razumljiv je
odreðeni skepticizam ako jedan brojèano mali narod uðe u
veæ oblikovanu Europu; možda postoji strah od prejake
centralizirane birokracije, racionalistièke kulture koja ne
vodi dovoljno raèuna o bogatstvu povijesne raznolikosti.
Èini mi se da bi to moglo biti poslanje ovoga naroda, nakon
što uðe u Europsku uniju: obnoviti jedinstvo u razlièitosti,
istaknuo je Sveti Otac te ohrabrio Hrvate, napominjuæi da je
postupak ulaska uzajamni postupak davanja i primanja.
Odgovarajuæi na pitanje o važnosti lika blaženoga Alojzija
Stepinca, Sveti Otac je kratko govorio o njegovu liku te
istaknuo da je on bio veliki pastir i veliki kršæanin i takoðer
èovjek uzorne èovjeènosti. Sudbina kardinala Stepinca bila
je da živi u dvjema suprotstavljenim diktaturama, ali su obje
bile protuljudske - ustaški režim, koji se èinio da ispunjava
san o samostalnosti i nezavisnosti, a u stvarnosti je to bila
lažna samostalnost koju je Hitler izmanipulirao radi svojih
ciljeva. Kardinal Stepinac to je jako dobro shvatio te je
branio pravu èovjeènost protiv takvoga režima braneæi Srbe,
Židove, Rome; dao je snagu nove èovjeènosti, pa i trpeæi,
istaknuo je Papa. Zatim je uslijedila suprotna diktatura
komunizma, nastavio je Benedikt XVI., u kojoj se iznova
borio za vjeru, za prisutnost Boga u svijetu, za stvarni
humanizam koji ovisi o prisutnosti Boga. To je bila sudbina
kardinala Stepinca - borba u dvije razlièite i suprotstavljene
bitke, a upravo u odluci za pravu istinu nasuprot duhu
vremena, ta prava ljudskost koja proizlazi iz kršæanske vjere,
veliki je primjer ne samo Hrvatima nego i svima nama,
istaknuo je Papa.

Papa Benedikt XVI. stigao u Hrvatsku
Zagreb, 4.6.2011.  (IKA) - Zrakoplov talijanske zraène
kompanije Alitalia kojim je papa Benedikt XVI. stigao u
Hrvatsku sletio je na pistu zagrebaèke zraène luke. U
zrakoplov su ušli šefica Protokola predsjednika RH Petra
Furdek i apostolski nuncij u našoj zemlji nadbiskup Mario
Roberto Cassari, koji su Papi zaželjeli dobrodošlicu. Nakon
izlaska iz zrakoplova, Papu su pozdravili predsjednik RH
Ivo Josipoviæ, zagrebaèki nadbiskup kardinal Josip Bozaniæ i
predsjednik Hrvatske biskupske konferencije nadbiskup
Marin Srakiæ. Papu je pozdravila i obitelj Kardum,
supružnici Ivan i Klaudija te njihovo petero djece, Karlo
Josip (9), Elizabeta (8), blizanke Brigita i Magdalena (6) te
Mihael (4) iz velikogorièke župe bl. Alojzija Stepinca. Mali
Mihael je u znak dobrodošlice Papi uruèio cvijeæe. Nakon
sveèanog pozdrava intonirane su nacionalne himne.
Benedikt XVI. pozdravio je vojnike a zatim se s
predsjednikom Josipoviæem uputio na pozornicu gdje su
Svetog Oca pozdravili hrvatski biskupi i državni dužnosnici
na èelu s predsjednicom Vlade RH Jadrankom Kosor i
predsjednikom Hrvatskog sabora Lukom Bebiæem, a
hrvatskoga predsjednika pozdravili su èlanovi vatikanskog
izaslanstva.

Papa Benedikt XVI. u Hrvatskoj ika
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Josipoviæ Papi: Dobro došli u Hrvatsku!
Iznimna mi je èast da Vam mogu biti domaæinom u Vašem
državnom posjetu, a kao Predsjednik Republike dijelim i
radost milijuna hrvatskih vjernika katolika koji Vas danas
doèekuju kao Svetog Oca u pastirskom pohodu
Zagreb, 4.6.2011.  (IKA) – "Dobro došli u Hrvatsku!
Hrvatska je poèašæena i raduje se Vašem dolasku. Iznimna
mi je èast da Vam mogu biti domaæinom u Vašem državnom
posjetu, a kao Predsjednik Republike dijelim i radost
milijuna hrvatskih vjernika katolika koji Vas danas doèekuju
kao Svetog Oca u pastirskom pohodu", rekao je predsjednik
Republike dr. Ivo Josipoviæ u pozdravu dobrodošlice
Benediktu XVI. u subotu 4. lipnja u zagrebaèkoj zraènoj
luci. Istaknuo je da Papin dolazak pada u sretnom trenutku
kada Hrvatska slavi dvadesetu obljetnicu uspostave
suvremene demokratske države, države koja je u svoje
zasade postavila dobrobit slobodnih pojedinaca. Obljetnica
je to koja se poklapa i sa zakljuèenjem naših pristupnih
pregovora s Europskom unijom. "Došli ste, Vaša Svetosti, u
trenutku kada se - na sada veæ bliskom obzoru - jasno vidi
ostvarenje potpunog formalnog politièkog urastanja moderne
Hrvatske u svijet kojemu Hrvatska kulturno oduvijek
pripada", rekao je dr. Josipoviæ Papi, rekavši da je ranim
priznanjem Hrvatske kao države u trenucima koji su bili
presudni ne samo za nastanak nego i za sam opstanak
moderne Hrvatske, Sveta Stolica u politièkom smislu
odigrala kljuènu povijesnu ulogu. 
U govoru dr. Josipoviæ istaknuo je da se Hrvatska, zemlja s
dugom kršæanskom tradicijom, s katolièanstvom kao bitnim
elementom nacionalnog i kulturnog identiteta veæine svojih
graðana, zalaže za slobodu religije, za pravo vjerskih
zajednica da se, u skladu s vlastitim uvjerenjima, slobodno
organiziraju, za poštivanje posebnosti identiteta razlièitih
konfesija te poštivanje njihova pravnog položaja. Zalaže se i
za promicanje ekumenske i interkonfesionalne tolerancije i
dijaloga. 
"Vaš dolazak u Hrvatsku kao vrhovnog sveæenika Katolièke
Crkve o dvadesetoj obljetnici naše države, tu je i zato da se
mi, ponosni baštinici kršæanske kulture i civilizacije,
podsjetimo da su u samoj najdubljoj osnovi plemenite žrtve
naših palih bili sjedinili upravo ljubav i razbor. Želio bih da
nas žrtva naših palih, nestalih i osakaæenih obveže sve,
svakog graðanina ove zemlje", rekao je dr. Josipoviæ,
istaknuvši da se "obveza iz njihove žrtve najsnažnije proteže
na one meðu nama kojima drugi graðani povjeravaju
upravljanje državom, nama kojima povjeravaju svojim
trudom teško steèen novac zato da im služimo dobro i
pravedno. Korupcija, bilo moralna, bilo materijalna, izravno
je uperena protiv dobrobiti graðana i države, protiv duha
ljubavi i razbora, izravna je izdaja žrtve života palih za
Domovinu, izravna je izdaja demokratskih vrijednosti,
izravna je izdaja i kršæanske baštine kojom se u Hrvatskoj
toliko ponosimo". 
"Oslanjajuæi se na svoje kršæanske korijene, suvremena
Hrvatska želi biti velikodušna u opraštanju prema svojim
susjedima, jer kroz opraštanje nalazimo put pomirenja, a u
pomirenju uzajamnu dobrobit. Hrvatska nije otok, Hrvatska
živi u svijetu, Hrvatska živi sa svojim susjedima", rekao je
hrvatski predsjednik, dodavši da je stoga i u temelje svoje
unutarnje politike postavio pravdu i pravednost, a u temelje
svoje meðunarodne politike oprost i pomirenje meðu
narodima. 
Istièuæi da je ujedinjenje Europe u osnovi kršæanski projekt,
predsjednik Josipoviæ je upravo zbog te duboke
ukorijenjenosti hrvatskoga naroda u kršæanstvu, izrazio
uvjerenje da æe naši graðani i graðanke velikom veæinom
podržati pristupanje Europskoj uniji. "I ovom Vam prilikom,

Sveti Oèe, još jednom zahvaljujem na Vašem ustrajnom
ohrabrivanju hrvatske buduænosti u ujedinjenoj Europi",
rekao je Josipoviæ Papi. 
Istièuæi da je Papin pastoralni posjet u najveæoj mjeri
posveæen obitelji, dr. Josipoviæ primijetio je da se u uvjetima
ubrzane globalizacije, prodora lake i drukèije komunikacije
kroz masovne medije i univerzalne društvene mreže, naša
društva pa i obitelji danas susreæu s još nesluæenim
izazovima veæ zamijeæenih promjena tradicionalne
paradigme odnosa. "Bez obzira u kojem se obliku u našoj
suvremenosti ona pojavljivala, obitelj ostaje temeljnom
jedinicom na kojoj se gradi svako, pa i hrvatsko društvo.
Stoga je ona, kako stoji i u hrvatskom Ustavu, "pod
osobitom zaštitom države". Nalazimo se pred nizom velikih
pitanja na koja tek trebamo naæi odgovore. Svi æemo,
ukljuèujuæi i mene, ovih dana veoma pozorno saslušati Vaša
razmišljanja, Vaše rijeèi upuæene hrvatskim obiteljima,
upuæene svima nama o obitelji", rekao je predsjednik
Republike u pozdravu papi Benediktu XVI.

Papa: Dolazim meðu vas kao hodoèasnik uime Isusa
Krista
Zagreb, 4.6.2011.  (IKA) - S velikom radošæu dolazim meðu
vas kao hodoèasnik uime Isusa Krista. Srdaèno pozdravljam
ljubljenu hrvatsku zemlju i, kao nasljednik apostola Petra,
velikim zagrljajem grlim sve njezine stanovnike, rekao je
papa Benedikt XVI. na poèetku svog dvodnevnog
apostolskog pohoda Hrvatskoj koji se održava pod geslom
"Zajedno u Kristu". 
U svom prvom govoru održanom u Zraènoj luci Zagreb
tijekom sveèanosti dobrodošlice u nazoènosti najviših
predstavnika Crkve i države, Papa se prisjetio i triju
pastoralnih pohoda blaženoga Ivana Pavla II. Hrvatskoj te
zahvalio Gospodinu za dugu povijest vjernosti koja povezuje
Hrvatsku sa Svetom Stolicom. 
Od samih poèetaka, vaš narod pripada Europi te joj, na
poseban naèin, daje doprinos u duhovnim i moralnim
vrijednostima, koje su kroz stoljeæa oblikovale svakodnevni
život kao i osobni i nacionalni identitet njezine djece.
Izazovi suvremene kulture, prožete društvenim
raslojavanjem i nestabilnošæu, te obilježene individualizmom
koji pogoduje shvaæanju života bez obveza u neprestanom
traženju "prostora privatnosti", zahtijevaju uvjereno
svjedoèanstvo i smiono zauzimanje u promicanju temeljnih
moralnih vrijednosti, ukorijenjenih u društvenom životu i
identitetu staroga kontinenta, istaknuo je Papa. 
O dvadesetoj obljetnici proglašenja neovisnosti i uoèi
punopravnog pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, davna i
nedavna prošlost vaše zemlje potièe na promišljanje sve
europske narode pomažuæi, kako svakom pojedinom tako i
èitavoj zajednici, da oèuva i obnovi neprocjenjivu
zajednièku baštinu ljudskih i kršæanskih vrijednosti. Neka
tako ova draga nacija, snagom svoje bogate tradicije,
pridonese da Europska unija cjelovito vrjednuje to duhovno i
kulturno blago, rekao je Papa podsjetivši takoðer kako dolazi
s hrvatskim vjernicima proslaviti 1. nacionalni dan hrvatskih
katolièkih obitelji. Neka ovaj važan dogaðaj bude prigoda za
ponovno isticanje vrijednosti obiteljskog života i opæega
dobra, uèvršæivanje jedinstva, oživljavanje nade i
zajedništvo s Bogom, koji je temelj bratskog suživota i
društvene solidarnosti, rekao je Papa zazvavši na kraju, pred
današnjim izazovima za Crkvu i civilno društvo, na
Hrvatsku i na sve njezine stanovnike, "zagovor i pomoæ
blaženoga Alojzija Stepinca, Pastira kojega vaš narod voli i
štuje".

Papa Benedikt XVI. u Hrvatskojika
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Posjet pape Benedikta XVI. predsjedniku Josipoviæu
Zagreb 4.6.2011.  (IKA) – Nakon sveèanoga doèeka u
zagrebaèkoj zraènoj luci 4. lipnja papa Benedikt XVI. uputio
se u Ured predsjednika RH na Pantovèaku gdje ga je
doèekao hrvatski predsjednik dr. Ivo Josipoviæ. Nakon
razgovora u èetiri oka Svetog Oca i hrvatskoga predsjednika
u predsjednièkom kabinetu, uslijedila je razmjena darova i
predstavljanje obitelji predsjednika Papi. Predsjednik
Josipoviæ Papi je darovao repliku glavne svirale "Principal
C" s najstarijih saèuvanih orgulja u sjevernom dijelu
Hrvatske, izgraðenih godine 1649. za crkvu pavlinskog
samostana u Lepoglavi. Kositreno sviralo stavljeno je u
kutiju-postolje od orahova drva s izrezbarenim motivom
lepoglavske èipke, ukrašenim pravom pozlatom. Replika je
napravljena u radionici Heferer. Papa je predsjedniku
Josipoviæu kao "dobrom poznavatelju glazbe" darovao
presliku Kodeksa glazbe iz Vatikanske biblioteke. Nakon
predstavljanja izaslanstva RH i Svete Stolice, kao i
djelatnika Ureda Presjednika, predsjednik Josipoviæ ispratio
je Svetoga Oca koji se uputio u Apostolsku nuncijaturu.

Papin susret s premijerkom Kosor
Zagreb, 4.6.2011.  (IKA) – Nakon susreta s hrvatskim
predsjednikom dr. Ivom Josipoviæem 4. lipnja, papa
Benedikt XVI. uputio se u Nuncijaturu na Ksaveru gdje se
susreo s predsjednicom Vlade RH Jadrankom Kosor.
Premijerku, koja se nakon dolaska susrela s kardinalom
Tarcisiom Bertoneom, državnim tajnikom Svete Stolice,
doèekali su kardinal Josip Bozaniæ i apostolski nuncij Mario
Roberto Cassari. Nakon razgovora s predsjednicom Vlade
RH, Papa joj je darovao triptih medalja svoga pontifikata
izraðenih u zlatu, srebru i bronci. Premijerka Kosor darovala
je Svetome Ocu raspelo pod nazivom Poèetak/Principium,
rad prof. Damira Mataušiæa, akademskog kipara, te repliku
evanðelistara iz 11. stoljeæa èiji se original èuva u
Metropolitanskoj knjižnici pri Hrvatskom državnom arhivu u
Zagrebu. Taj rijedak i dragocjen rukopis vjerojatno se
nalazio u Zagrebu prilikom osnutka Zagrebaèke biskupije,
oko 1094. godine. Pisan je karolinom na pergameni na
latinskom jeziku. Darovano raspelo izraðeno je u dimenziji:
268mm x 230 x 15mm, u materijalu od lijevanog poliranog
srebra te pozlaæenim aplikatom, opremljen kožnom kutijom
s ploèicom i ugraviranim tekstom. Premijerka Kosor je
Svetome Ocu predstavila i svoga sina Lovru, te suradnike -
potpredsjednike Vlade Gordana Jandrokoviæa i Petra
Èobankoviæa te ministre Tomislava Iviæa, Jasena Mesiæa i
Branka Baèiæa. Nakon susreta s premijerkom Kosor, Papa je
s pratnjom ruèao u Nuncijaturi.

Premijerka Kosor: Papa je oduševljen doèekom
Zagreb, 4.6.2011.  (IKA) – Predsjednica Vlade RH Jadranka
Kosor u izjavi po završetku susreta s papom Benediktom
XVI. u Nuncijaturi rekla je da Papa oduševljen i da je s
posebnim veseljem, na poèetku razgovora, govorio o svojim
dojmovima dok je prolazio kroz Zagreb: "Oduševljen je
doèekom ljudi, zelenilom i lijepim vremenom. Zaista je do
sada sve savršeno, sigurna sam da æe tako ostati i do kraja".
"Razgovarali smo i o ovom trenutku u kojem je Hrvatska.
Rekla sam mu da mi u Hrvatskoj dolazak Svetog Oca
doživljavamo kao novu nadu i ohrabrenje za sve nas, da mi
završavamo pregovore za ulazak u Europsku uniju. Dakako
da imamo punu potporu Svetog Oca na tom putu. Rekla sam
da ove godine obilježavamo 20. godišnjicu neovisnosti i da
je hrvatski narod vjera snažila u najtežim godinama rata da
izdrži i da æemo kao 28. èlanica Europske unije pomoæi

sasvim sigurno u jaèanju kršæanskih vrijednosti u Europskoj
uniji", rekla je Kosor, oduševljena sastankom s Papom. "Bio
je to prekrasan razgovor pun potpore u ovom povijesnom
trenutku za Hrvatsku, i mogu ponoviti ono što sam rekla
nekoliko puta i danas u razgovoru: Dobrodošao Sveti Oèe!' i
nadamo se da æe svi susreti biti u ozraèju kakvo oèekujemo,
dakle puni ljubavi, puni potpore, puni nade", rekla je Kosor.
Posebno je istaknula da je Sveti Otac govorio o obitelji i
svojoj potpori obitelji. Premijerka je zakljuèila da je to bio
"susret za pamæenje".

Susret pape Benedikta XVI. s osobama iz javnog života
Religija stavlja èovjeka u odnos s Bogom, Stvoriteljem i
Ocem sviju, te stoga treba biti snažan èimbenik mira,
poruèio je Papa - Središnja tema njegova govora bila je
savjest
Zagreb, 4.6.2011.  (IKA) – Papa Benedikt XVI. susreo se 4.
lipnja u Hrvatskome narodnom kazalištu s osobama iz
javnog života, kulture, znanosti, politike, gospodarstva i
sporta, s predstavnicima vjerskih zajednica te s èlanovima
diplomatskog zbora. Okupljanje i ulazak uzvanika u HNK
zapoèelo je oko 16.30 sati, a sam ulazak u dvoranu, nakon
sigurnosne provjere, potrajao je duže od sata. Uz tihu glazbu
na harfi Branke Janjanin Magdaleniæ, glumci Joško Ševo i
Renata Sabljak èitali su odabrane tekstove. Na zapadnom
ulazu u HNK papu Benedikta XVI. doèekali su i pozdravili
intendantica HNK Ana Lederer, ravnatelj Opere Branko
Mihanoviæ, poslovna ravnateljica HNK Stela Telebuh Staziæ
i voditeljica protokola HNK Nataša Jankoviæ. Ulazak
Svetoga Oca praæen je burnim pljeskom a dobrodošlicu su
mu izrazili i vokalisti folklornog ansambla "LADO"
crkvenim puèkim napjevom "Svetoj žrtvi uskrsnici", pod
dirigentskom palicom Joška Æalete.
Pozdravljajuæi Benedikta XVI. predsjednik Vijeæa za kulturu
HBK-a zadarski nadbiskup Želimir Puljiæ istaknuo je da
"zgrada HNK nije imala ljepšeg dogaðaja u svojoj povijesti.
Zbog toga se posebice raduju ravnatelji opere, drame i baleta
sa svim svojim uposlenicima i djelatnicima. Ovo je dan koji
nam uèini Gospodin, a 'ljubav Božja izlivena je u srcima
našim'. Dobro došli, Sveti Oèe, u naš glavni grad Zagreb, u
našu duhovnu, kulturnu i narodnu prijestolnicu. Ovaj grad je
u razlièitim sustavima bio znak povezanosti domovinske i
osobito iseljene Hrvatske. I kao što je izjava 'do godine u
Jeruzalemu' bila utkana u društveni i vjerski život Židova,
tako su i Hrvati raseljeni po cijelom svijetu sanjali doæi u
svoj 'bijeli Zagreb grad'. A ovog 4. lipnja 2011. godine
Zagreb je doživio osobitu èast da je njegovim ulicama
prošao 'bijeli Otac' koji pohaða svoju djecu i želi ih
blagosloviti i ohrabriti."
Papu je zatim pozdravio i lijeènik Niko Zurak, èlan Papinske
akademije za život. Istaknuo je: "Predstavnici hrvatskih
znanstvenika i kulturni djelatnici osobito su radosni i
zahvalni za ovaj dragi susret s Vama... Okupljeni èlanovi
Akademske zajednice Hrvatske svjesni su koliku je ulogu
imala vjera i Crkva u povijesti našega naroda. Ponosni smo
na umjetnike i znanstvenike koji su nas svojim radom
zadužili i ostavili vrijedna djela u Domovini i u inozemstvu,
posebice one koji su djelovali u Vjeènom gradu Rimu."
Napose je spomenuo kipara Ivana Duknoviæa, umjetnika
slikara Julija Kloviæa, filozofa, polihistora, humanista i
uèenjaka Franu Petriæa, uglednog lijeènika Gjuru Baglivia te
isusovca Ruðera Boškoviæa. Istaknuo je osobitu skrb Crkve
za školstvo, odgoj i izobrazbu kroz minula stoljeæa pa sve do
danas. "To sve pokazuje kako su ovdje Katolièka Crkva i
znanost, odgoj, umjetnost i kultura uspješno suraðivali. U
duhu one Max Planckove misli da 'za teologe sve poèinje s
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Bogom, a za znanstvenike sve završava s Bogom'", zakljuèio
je dr. Zurak. Slijedio je kratki instrumental Borivoja
Martiniæa Jerèiæa i Aleksandra Miloševa, èlanova
Zagrebaèkih solista, koji su izveli Duet za violinu i violu u
D-duru, stavak "Romanza" skladbu dubrovaèkog skladatelja
iz 18. st. Ivana Mane Jarnoviæa.
Benedikt XVI. održao je govor na talijanskom jeziku, uz
prevoðenje mons. Jurja Kolariæa, predsjednika Vijeæa za
kulturu Zagrebaèke nadbiskupije. Sveti Otac najprije je sve
pozdravio te zahvalio biskupu Puljiæu i profesoru Zuraku za
rijeèi koje su mu uputili, kao i glazbenicima koji su ga
"doèekali opæim jezikom glazbe". 
Papa je nastavio rijeèima da je HNK znakovito mjesto koje
izražava "nacionalni i kulturni identitet. Moæi susresti vas
ovdje, zajedno okupljene, još je jedan razlog duhovne
radosti, jer Crkva je otajstvo zajedništva i uvijek se raduje
zajedništvu u bogatstvu razlièitosti. Sudjelovanje
predstavnika drugih Crkvi i kršæanskih zajednica, kao i
židovske i muslimanske religije, potvrðuje da religija nije
neka zasebna stvarnost u odnosu na društvo, nego njegova
prirodna sastavnica, koja trajno priziva okomitu dimenziju,
to jest, slušanje Boga kao uvjet traganja za opæim dobrom,
pravednosti i pomirenja u istini".
Središnja tema Papina govora bila je savjest. "Tema savjesti
je transverzalna glede raznih podruèja u kojima djelujete i
temelj je za slobodno i pravedno društvo, kako na
nacionalnoj tako i nadnacionalnoj razini. Naravno, mislim na
Europu, èija je Hrvatska oduvijek sastavnica na povijesno-
kulturnome planu, a to æe doskora biti i na politièko-
institucionalnoj razini... Ako se savjest, prema
prevladavajuæem modernom shvaæanju, ogranièi u
subjektivni okvir, u koji se smješta religiju i moral, onda
krizi zapada nema lijeka, a Europa je osuðena na
nazadovanje. Ako se naprotiv savjest otkrije kao mjesto
slušanja istine i dobra, mjesto odgovornosti pred Bogom i
braæom ljudima, što je protiv svake diktature, onda ima nade
za buduænost.... U temelju svega su muškarci i žene, dakle,
osobe - savjesti, voðene snagom istine i dobra. Neki su od
svijetlih likova ove zemlje veæ spomenuti. Ja bih želio
spomenuti oca Ruðera Josipa Boškoviæa, isusovca, roðenog
u Dubrovniku prije tri stotine godina, 18. svibnja 1711. On
vrlo dobro utjelovljuje sretnu svezu izmeðu vjere i znanosti,
koje se uzajamno potièu na propitivanje, koje je istovremeno
otvoreno, raznoliko, ali i sintetièko... U Boškoviæu imamo
analizu, imamo prouèavanje mnogovrsnih znanstvenih
grana, ali imamo i strast za jedinstvom. A to je tipièno za
katolièku kulturu. Zbog toga je osnivanje Katolièkog
sveuèilišta u Hrvatskoj znak nade. Želim da ono pridonese
ujedinjenju izmeðu raznih dijelova suvremene kulture,
vrijednosti i identiteta vašega naroda, nastavljajuæi plodan
crkveni doprinos povijesti plemenite hrvatske nacije...
Oblikovanjem savjesti, Crkva daje društvu svoj dragocjeni
prinos. Taj se doprinos poèinje oblikovati u obitelji, a
uèvršæuje u župi, gdje se djeca i mladi uèe produbljivanju
Svetog pisma, koje je 'veliki kodeks' europske kulture",
zakljuèio je Sveti Otac.
Priliku osobno se susresti s Papom dobili su predstavnik
Srpske pravoslavne Crkve metropolit Zagrebaèko-ljubljanski
i cijele Italije Jovan Pavloviæ, glavni rabin Koordinacije
židovskih opæina u Hrvatskoj Lucijano Moše Preleviæ,
predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj muftija
Ševko Omerbašiæ, predsjednik Hrvatskog sabora Luka
Bebiæ, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Zvonko Kusiæ, rektor Sveuèilišta u Zagrebu Aleksa Bjeliš,
veleposlanik Suverenoga malteškog vojnog reda barun
Nikola Adamovich Cepinski, dopredsjednica Hrvatske
Paneuropske unije Nevenka Nekiæ, sportaš Ivica Kosteliæ,

direktor instituta IGH Jure Radiæ, genetièar Tomislav
Domazet Lošo, ravnateljica VII. gimnazije u Zagrebu Ljilja
Vokiæ, rektor Sveuèilišta u Rijeci Pero Luèin, ugostitelj Ivo
Sadriæ, biblièar fra Bonaventura Duda i bivši veleposlanik
Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici Emilio Marin. Na
kraju susreta, s pozornice HNK papa Benedikt XVI.
nazoènim uzvanicima podijelio je apostolski blagoslov.
Pozornicu je krasio sveèani zastor Vlahe Bukovca "Hrvatski
preporod" (kopija) i Ophodni križ iz katedrale Sv. Lovre u
Trogiru. Ophodni križ izraðen je od drva obloženog
srebrnim limom, u tehnici iskucavanja, lijevanja i graviranja,
u mletaèkoj kasnobaroknoj radionici oko 1700. godine.
Tijelo križa izraðeno je od drva obloženo srebrenim limom, s
kružnim završecima na krakovima. Na prednjoj je strani
korpus Krista izveden u visokom reljefu. Na kružnom
završetku lijevog kraka, u niskom je reljefu prikazan sv.
Lovro, na desnom sv. Ivan Trogirski, u dnu je sv. Jeronim, a
u vrhu je prikazan Bog Otac s golubicom Duha Svetoga.
Ploha križa ukrašena je viticama stiliziranog akantusovog
lišæa izraðenih u niskom reljefu, dok je boèno isti ornament
izveden tehnikom iskucavanja. Na stražnjoj strani je
prikazan lik Djevice koja stoji na oblacima dok su na
krakovima poprsja evanðelista.

Molitveni predprogram mladih
Zagreb, 4.6.2011.  (IKA) – Prije molitvenog bdjenja s
Papom u subotu 4. lipnja mladi su priredili bogat i raznolik
program na Zrinjevcu i na Trgu bana Josipa Jelaèiæa.
Poseban zabavni program, "festival mladih", obogaæen
pjesmom zagrebaèkog banda "Sve boje ljubavi" i plesom
zapoèeo je u 11 sati u paviljonu parka Zrinjevac. Sveti
Nikola Taveliæ, Leopold Mandiæ, Marko Križevèanin te
blaženi Ivan Merz, Alojzije Stepinac, Marija Petkoviæ,
rasporeðeni po èitavom parku, okupljenima su svjedoèili o
svojim životima. Kada bi se skupina mladih ili pojedinci
približili nekom svecu ili blaženiku, oni bi poèeli prièati
svoju životnu prièu. Isusovi uèenici, njih 11, "jer kao što
znate Juda je izdao Isusa", bili su najveseliji na Zrinjevcu.
Šeæuæi se po èitavom parku apostoli su se slikali i
pozdravljali s mladima prièajuæi svoje prièe, i na šaljiv naèin
predstavili svoje živote. Svaki od njih na pomalo hvalisav
naèin govorio je o svojim mukama – koje su naravno za
svakoga od njih bile najgore, ali ne žale jer su služili
Gospodinu. Nakon predstavljanja, apostoli su se pridružili
plesu s mladima, izvještava portal Ureda za pastoral mladih
Zagrebaèke nadbiskupije. Mladi su papi Benediktu XVI. na
štandovima mogli napisati poruku ili nešto naslikati, a na
informacijskim štandovima dijeljene su hodoèasnièke karte i
promidžbeni materijali o aktivnostima za mlade iz hrvatskih
(nad)biskupija. 
Na Trgu bana Jelaèiæa u tijeku okupljanja mladih od 14.30
do 16 sati puštali su se video spotovi i pjesme snimljene u
povodu Papina dolaska u Hrvatsku, pobjednièke pjesme
Uskrs festa te duhovne šansone. Prikazan je i film s
isjeècima i himnama s dosadašnjih Susreta hrvatske
katolièke mladeži i kako bi se podsjetilo mlade na prošla
velika okupljanja održana u Rijeci (2000.), Osijeku (2002.),
Šibeniku (2004.), Puli (2006.), Varaždinu (2008.) te Zadru
(2010.). 
Predprogram na samom prostoru Trga bana Josipa Jelaèiæa
zapoèeo je u 16.30 sati pozdravom svim mladima koji su
stigli iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Austrije,
Nizozemske, Njemaèke, Srbije i Makedonije. Radost
zajedništva u Kristu pjesmom "Mreža ribara" posvjedoèili su
mladi iz Slavonije i Subotice. More je mladima u Zagreb
stiglo s band aidom povjerenika za pastoral mladih hrvatskih
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"morskih" (nad)biskupija koji èine don Marinko Mlakiæ
(Šibenik), don Zdenko Dundoviæ (Zadar), don Saša Ilijiæ
(Krk) i don Ante Matuliæ (Hvar) s pjesmom "Vodi me"
kojom svjedoèe o vlastitom sveæenièkom pozivu.
Oduševljenje mladih nije omela ni višesatna kiša, koja je
prestala prije Papina dolaska na trg. Papa je od Hrvatskog
narodnog kazališta stigao u papamobilu praæen burnim
pozdravima mnoštva okupljenog u središtu Zagreba mladih
pratilo mahanjem vatikanskim zastavicama i oduševljenim
povicima. Svetoga Oca na trgu je doèekao zagrebaèki
gradonaèelnik Milan Bandiæ koji ga je pozdravio i predao
mu kljuèeve grada Zagreba te darovao repliku grba grada
Zagreba, s posvetom i datumom.

Pozdrav predsjednika HBK Svetom Ocu na bdjenju s
mladima
Zagreb, 4.6.2011.  (IKA) - Na poèetku susreta pape
Benedikta XVI. s 50.000 mladih okupljenih na Trgu bana
Josipa Jelaèiæa i pred zagrebaèkom prvostolnicom u subotu
4. lipnja predsjednik Hrvatske biskupske konferencije
ðakovaèko-osjeèki nadbiskup Marin Srakiæ pozdravio je
Papu, zaželjevši mu dobrodošlicu u Hrvatsku i Zagreb.
Nadasve je pozdravio Papu uime okupljene katolièke
mladeži, koja je došla iz cijele Hrvatske, iz Bosne i
Hercegovine, te ostalih zemalja gdje žive brojne hrvatske
katolièke zajednice. 
Pozdravljajuæi Papu i uime naših kršæanskih obitelji koje se
danas i sutra prvi put sabiru na Nacionalni susret hrvatskih
katolièkih obitelji, nadbiskup je rekao da "želimo produbiti
svijest ljudi našega vremena predstavljajuæi obitelj kao
nenadomjestivu zametnu stanicu rasta naroda i Crkve". Osim
što je izvor života, rekao je nadbiskup, ona je mjesto i
najidealnija sredina u kojoj život, odnosno ljudsko biæe
može rasti i ostvarivati se. 
"Sveti Oèe, Vi nam dolazite u vrijeme kada se svijet i naš
narod nalaze u ozraèju ozbiljne kulturne, gospodarske i
politièke krize, iza koje se krije duboka kriza duha. Ta kriza
širi malodušnost, produbljuje ideološke i druge podjele,
pojaèava nezadovoljstvo, iza koje se teško nazire izlaz",
rekao je nadbiskup Papi.

Svjedoèenje mladih na susretu sa Svetim Ocem
Zagreb, 4.6.2011.  (IKA) - Papa Benedikt XVI. zapoèeo je
nakon pozdrava predsjednika HBK nadbiskupa Marina
Srakiæa bdjenje s mladima na Trgu bana Jelaèiæa u Zagrebu
u subotu 4. lipnja uvodnom molitvom nakon koje je slijedio
navještaj Božje rijeèi. Za susret je izabrano èitanje iz
Poslanice svetog Pavla apostola Filipljanima, a kao otpjevni
psalam ulomak iz Psalma 34. Nakon navještaja Božje rijeèi
dvoje mladih iznijeli svoja svjedoèanstva o kršæanskomu
življenju. Daniel Vorih, student V. godine povijesti i
geografije u Zagrebu iz višeèlane je obitelji. Istaknuo je kako
je premda odgajan u katolièkoj vjeri, u srednjoj školi poèeo
izlaziti, piti, pušiti, ljenèariti i provoditi se, a Crkva i govor o
vjeri postali su mu dosadni kao i propovijedi koje je slušao.
Lutao sam gladan ljubavi. Tek odlaskom na studentski
vjeronauk, u istoj molitvenoj zajednici u kojoj su se moji
roditelji upoznali, otkrio sam po životu jednog sveæenika da
se Boga može susresti i zavoljeti. Nakon dugog traženja i
lutanja jednog sam se dana prvi puta našao u kapelici pred
izloženim Presvetim Sakramentom. Tu sam u tihoj molitvi
doživio da je Bog živ. Nakon èetiri godine traženja i molitve
dobio sam odgovor na misi u nedjelju Dobrog Pastira –
postati sveæenik Katolièke Crkve. Odluèio sam dopustiti da
proteèe neko vrijeme kako bih se uèvrstio u svojoj odluci.

Što je vrijeme više odmicalo bio sam sve sigurniji u Isusov
zov: Biti sveæenik! To oduševljenje i radost za poziv kojeg
sam se bojao i mislio da ga nisam dostojan traje do danas,
rekao je Daniel. 
Studentica teologije iz Drniša 22-godišnja Mateja Buha
istaknula je kako je njen istinski angažman u vjeri nastupio u
srednjoj školi kada se ukljuèila u zajednicu franjevaèke
mladeži. Osobito znaèajan trenutak bio je ljetni duhovni
kamp za mlade na kojem sam osjetila istinsku Božju
prisutnost. Doživjela sam to po radosnim euharistijskim
slavljima, zajednièkoj molitvi, katehezama, razgovorima i
istinskom prijateljstvu. Bogatstva što sam ih primila nisam
mogla zadržati za sebe. Željela sam svim svojim prijateljima
prenijeti tu radost i oduševljenje te im pomoæi da i sami
steknu isto iskustvo. Taj sam žar u sebi sve više doživljavala
kao svoj pravi poziv na djelovanje u Crkvi. Ono što mi
redovito daje snagu i uèvršæuje vjeru, unatoè trenucima
kušnji i slabosti, jest poziv koji i dalje snažno osjeæam – uz
Božju pomoæ mlade privlaèiti Bogu. Onima zalutalima, ali i
onima koji su blizu, otkriti radost i bogatstvo života –
zajedno u Kristu, rekla je Mateja Buha.

Papa mladima: Pouzdajte se u Isusa, neæe vas nikada
razoèarati!
Ne popuštajte kušnjama da se potpuno pouzdate u
posjedovanje, u materijalne stvari, odrièuæi se slijediti istinu
koja seže dalje, poput visoke zvijezde na nebu, kamo vas
Krist želi povesti. Dopustite da vas povede u Božje visine,
poruèio Benedikt XVI. mladima, i na tome putu stavio im za
uzore brojne Gospodinove uèenike, osobito "sjajnog
mladiæa" blaženoga Ivana Merza
Zagreb, 4.6.2011.  (IKA) - Dragi prijatelji, vaša je mladost
vrijeme koje vam Gospodin daruje da biste mogli otkriti
smisao postojanja, poruèio je papa Benedikt XVI. na Trgu
bana Josipa Jelaèiæa u nagovoru mladima okupljenima na
bdjenju prvog dana svoga apostolskog pohoda Hrvatskoj, u
subotu 4. lipnja. 
Svi znamo, rekao je Papa u svojem obraæanju mladima u
sugestivnom ozraèju središnjega trga glavnoga grada
Hrvatske, da u srcu svakog èovjeka prebiva snažna želja za
sreæom. Svako djelo, svaka odluka, svaka nakana nosi u sebi
tu skrivenu duboku i prirodnu potrebu. Ali, vrlo èesto
primijetimo da smo pouzdanje stavili u zbiljnosti koje ne
ispunjavaju tu želju, nego štoviše, otkrivaju svu njihovu
neizvjesnost. Upravo se u tim trenutcima osjeæa potreba za
neèim što èovjeka natkriljuje, što daje smisao svakodnevnom
životu, rekao je Papa mladima.
Istaknuo je kako je mladost vrijeme koje Gospodin daruje
"da biste mogli otkriti znaèenje postojanja", vrijeme velikih
obzora, snažno življenih osjeæaja, ali i strahova zbog
zahtjevnih i trajnih odluka, teškoæa u uèenju i radu, pitanja o
otajstvu boli i trpljenja. Ali i više od toga, to divno vrijeme
života u sebi nosi duboku èežnju, koja ne poništava sve
ostalo, nego ga uzdiže kako bi mu dala puninu. 
Potpuno poštujuæi vašu slobodu, nastavio je Papa, Isus se
približava svakome od vas i nudi se kao istinski i odluèujuæi
odgovor na onu èežnju koja prebiva u vašem biæu, na želju
za životom koji vrijedi živjeti. 
"Pustite da vas uzme za ruku! Pustite da bude prijatelj i
suputnik na vašem putu! Pouzdajte se u Njega, neæe vas
nikada razoèarati! Isus vam daje da izbliza upoznate ljubav
Boga Oca, daje vam da shvatite da se vaša sreæa ostvaruje u
prijateljstvu s Njime, u zajedništvu s Njime. Stvoreni smo i
spašeni iz ljubavi. I samo u onoj ljubavi, koja želi i traži
dobro drugoga, uistinu možemo iskusiti smisao života, i
radosni smo što ga živimo, pa i u naporima, kušnjama,
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razoèaranjima, èak i plivajuæi protiv struje", istaknuo je
Papa. 
Poruèivši mladima kako æe samo ukorijenjeni u Kristu moæi
u punini živjeti ono što jesu, Papa je rekao: Rastuæi u
prijateljstvu s Gospodinom, kroz Njegovu Rijeè, Euharistiju
i pripadnost Crkvi, uz pomoæ vaših sveæenika, moæi æete
svima svjedoèiti radost susreta s Njim koji vas uvijek prati, i
zove vas živjeti u pouzdanju i nadi. Gospodin Isus nije
Uèitelj koji zavarava svoje uèenike; On jasno kaže da hod s
Njime zahtijeva zalaganje i osobnu žrtvu, ali se isplati! Dragi
mladi prijatelji, ne dopustite da vas zavedu privlaèna
obeæanja lakog uspjeha, naèina života koji daju prednost
izgledu, na štetu nutrine. 
Ne popuštajte kušnjama da se potpuno pouzdate u
posjedovanje, u materijalne stvari, odrièuæi se slijediti istinu
koja seže dalje, poput visoke zvijezde na nebu, kamo vas
Krist želi povesti. Dopustite da vas povede u Božje visine,
rekao je Papa. Mladima je Sveti Otac na tome putu stavio za
uzore brojne Gospodinove uèenike, svece koji su svoje
vrijeme živjeli noseæi u srcu novost Evanðelja, osobito
"sjajnog mladiæa" blaženoga Ivana Merza. Taj mladi život,
darovan iz ljubavi, nosi Kristov miris, te je svima poziv da
se ne bojimo povjeriti sebe Gospodinu, kao što, na poseban
naèin, razmatramo u Djevici Mariji, Majci Crkve, koja se
ovdje štuje i voli pod nazivom "Majka Božja od Kamenitih
vrata", rekao je Papa. Cijeli je naš život hod prema Jednoj i
Trojednoj Ljubavi koja je Bog; tako možemo živjeti u
sigurnosti da neæemo nikada biti napušteni. "Dragi mladi
Hrvati, grlim vas sve kao djecu! Nosim vas u srcu i
ostavljam vam svoj blagoslov. 'Budite uvijek radosni u
Gospodinu!' Njegova radost, radost istinske ljubavi, neka
bude vaša snaga", zakljuèio je Papa.
Uslijedila je molitva vjernika, klanjanje i euharistijski
blagoslov. U procesiji je iz katedrale donesen Presveti
Sakrament u pokaznici iz Riznice zagrebaèke katedrale iz
18. stoljeæa, a svi okupljeni predvoðeni Papom zatim su u
molitvi i šutnji slavili Gospodina u Euharistiji. Nakon
blagoslova s Presvetim, Presveti Sakrament odnesen je u
kapelicu iza oltara a nakon bdjenja izložen u crkvi
Ranjenoga Isusa za osobno klanjanje i molitvu. 
Papa se zatim pomolio pred likom Majke Božje od
Kamenitih vrata, uresivši ga svojim osobnim darom,
krunicom. Mladi su darovali Svetom Ocu tradicionalno
hrvatsko glazbalo tamburicu, koju je izradio Andrija Franiæ. 
"Dragi Sveti Oèe, tamburica stoljeæima upija, izražava i èuva
ljepotu hrvatske duše. U njenim zvucima progovaraju
dogaðaji radosti i patnje, ushiti susreta i boli rastanaka,
zahvalnost za darove zemlje i èežnja za nebeskim. Ovu Vam
tamburicu darujemo u zahvalnosti i radosti što smo zajedno s
Vama mogli susresti Gospodina, osluškivati njegovu Rijeè,
slaviti ga i klanjati mu se. Zbog Vaše prisutnosti s nama,
strune našega života danas sviraju novu melodiju neba i
kršæanske nade. S ovim glazbalom primite našu
oduševljenost i neka vas uvijek podsjeæa na našu molitvenu
povezanost s Vama i naše molitve za Vas!" istaknuto je uz
dar. 
Nakon bdjenja s mladima Papa se uputio papamobilom
preko trga ispred katedrale gdje je pozdravio oduševljeno
mnoštvo mladih koji su dogaðanje na trgu pratili na
zaslonima i otišao u Apostolsku nuncijaturu na Ksaver, gdje
je prenoæio.

.

Zapoèela velebna misa na hipodromu
Hvala Vam na ovom pohodu, kojim ste uslišali naše
ponavljane molbe i na taj naèin iskazali svoju pastirsku
brigu prema Crkvi u Hrvatskoj. Zahvaljujemo Vam za sve
što za nas èinite, za ljubav koju nam oèitujete, rekao je
kardinal Bozaniæ u pozdravu dobrodošlice Papi
Zagreb, 5.6.2011.  (IKA) – Zapoèeo je središnji dogaðaj
pohoda pape Benedikta XVI. Hrvatskoj, velebna misa na
hipodromu, u prigodi proslave Prvog susreta hrvatskih
katolièkih obitelji. Papa je na hipodrom došao u papamobilu,
a radosno ga je pozdravljalo oko 400.000 vjernika, mašuæi
vatikanskim i hrvatskim zastavama. Uz Papu koncelebriraju
èetiri kardinala, sedamdesetak biskupa iz Hrvatske i
inozemstva i više od tisuæu sveæenika. Nakon ulazne pjesme
Papu je pozdravio zagrebaèki nadbiskup i metropolit
kardinal Josip Bozaniæ. 
"Sveti Oèe, dolazite nam da nas uèvrstite u vjeri. I mi Vas s
vjerom primamo. Hvala Vam na ovom pohodu, kojim ste
uslišali naše ponavljane molbe i na taj naèin iskazali svoju
pastirsku brigu prema Crkvi u Hrvatskoj. Zahvaljujemo Vam
za sve što za nas èinite, za ljubav koju nam oèitujete. Vama
je poznat ovaj narod hrvatski, njegov mukotrpni hod tijekom
povijesti, njegovi kršæanski korijeni i plodovi. Uvijek ste
pokazivali koliko cijenite hrvatske vjernike. Susretali ste ih
na životnim putovima na kojima su svjedoèili o privrženosti
Crkvi, Majci Božjoj i Petrovim nasljednicima", rekao je u
pozdravu dobrodošlice kardinal Bozaniæ, rekavši kako je
"predivno što se ovaj dan slavlja naše vjere i crkvenosti
stapa s Prvim nacionalnim susretom hrvatskih katolièkih
obitelji". Time se, prema kardinalovim rijeèima, zorno
oèituje da kršæanska obitelj uvijek pronalazi svoj identitet i
obnavlja snagu u otajstvu Krista i otajstvu Crkve. "Želeæi
odgovoriti na izazove koji danas stavljaju na kušnju vrednote
obitelji i uzvišeno dostojanstvo života, ove smo godine, pod
geslom "Zajedno u Kristu", u središte pastoralnih nastojanja
i briga stavili obitelj. Ovaj susret kruna je tih nastojanja i
poticaj na novi zamah u zalaganju za obitelj kao najsvetiju
ustanovu zdravoga društva. Sveti Oèe, uvjereni smo da æe
Vaša prisutnost i Vaša rijeè biti ohrabrenje svim obiteljima,
osobito onima koje trpe, kao i svima mladima kojima se, po
daru života u kršæanskoj obitelji, povjerava odgovornost za
buduænost Crkve i društva", rekao je kardinal Papi. 
Cijelo euharistijsko slavlje na 7. vazmenu nedjelju, koja se
slavi i kao Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija,
nadahnuto je duhom zajedništva. I sam liturgijski prostor
oblikovan je kao mjesto koje istièe izvorište zajedništva.
Dvije ruke, koje se pojavljuju i na logu susreta, zakriljuju i
natkrivaju oltarni prostor. Prema tom susretištu i zajedništvu
ruku usmjeren je èitavi prostor slavlja i sva okupljena
zajednica vjernika. Na liturgijskom prostoru nalazi se lik
Majke Božje Bistrièke, zagovornice i odvjetnice hrvatskog
naroda, koji je za tu prigodu dopremljen u Zagreb, a pred
kojim je molio i bl. papa Ivan Pavao II. za svoga posjeta
Mariji Bistrici 1998. kada je blaženim proglasio hrvatskoga
kardinala i muèenika Alojzija Stepinca.
Na stubama koje vode prema oltaru nalazi se ambon, mjesto
Božje rijeèi. S tog ambona okupljeni vjernici èuli su
odlomak iz Djela apostolskih koji govori o zajednici prvih
kršæana koji bijahu jednodušno postojani u molitvi. Drugo
èitanje, iz Prve poslanice svetoga Petra apostola, podsjetilo
je na sudjelovanje svih vjernika u Kristovu trpljenju,
prihvaæajuæi pogrde zbog imena Kristova. Evanðelje po
Ivanu, Kristova velikosveæenièka molitva, naviješteno je na
hrvatskome i na staroslavenskom jeziku na kojemu ga je
proèitao grkokatolièki sveæenik Križevaèke eparhije.
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Papa: Drage obitelji, budite hrabre!
U homiliji na misi u povodu Prvoga nacionalnoga dana
hrvatskih katolièkih obitelji Benedikt XVI. pozvao obitelji da
se odupru sekularistièkom mentalitetu koji Boga života gura
na rub te donosi rastuæu razjedinjenost obitelji
Zagreb, 5.6.2011.  (IKA) – U homiliji na misi u povodu
Prvoga nacionalnoga dana hrvatskih katolièkih obitelji
održanoj drugog dana Apostolskog pohoda Hrvatskoj na
zagrebaèkom hipodromu, 5. lipnja papa Benedikt XVI.
pozvao je obitelji da se odupru sekularistièkom mentalitetu
koji Boga života gura na rub te donosi rastuæu razjedinjenost
obitelji. Primijetivši kako je obitelj danas suoèena s
teškoæama i prijetnjama, pozvao je obitelji da se trajno
obvežu uèiti djecu moliti, da ih približe sakramentima i
èitaju zajedno Sveto pismo, rijeèju da budu "poput male
Dvorane posljednje veèere, poput one Marijine i uèenika, u
kojoj se živi jedinstvo, zajedništvo, molitva".
Pozdravivši na poèetku homilije sve obitelji okupljene na
hipodromu, kao i sve druge koje su dogaðaj pratile putem
radija i televizije, Papa je rekao kako je rado prihvatio poziv
hrvatskih biskupa da posjeti Hrvatsku prigodom prvoga
Nacionalnoga susreta hrvatskih katolièkih obitelji. Dodao je
da visoko cijeni "tu osjetljivost i zauzetost za obitelj". Ta se
temeljna ljudska stvarnost, primijetio je Sveti Otac, danas
mora suoèiti s teškoæama i prijetnjama, pa stoga ima i
posebnu potrebu da se evangelizira i podrži, te kako su
kršæanske obitelji temelj za odgoj u vjeri, za izgradnju Crkve
kao zajedništva i za njezinu misionarsku nazoènost u
najrazlièitijim životnim situacijama. 
Svakomu je dobro poznato, nastavio je Papa svoja
razmišljanja o obitelji u kojima je u dva navrata citirao svoga
prethodnika na Petrovoj Stolici blaženog Ivana Pavla II.,
kako je kršæanska obitelj posebni znak Kristove nazoènosti i
ljubavi i kako je pozvana dati posebni i nenadomjestivi
doprinos evangelizaciji. Kršæanska je obitelj uvijek bila
primarni put prenošenja vjere te i danas posjeduje velike
moguænosti za evangelizaciju u mnogovrsnim okruženjima.
Papa je zato uputio snažan poziv obiteljima: "Trajno se
obvežite uèiti svoju djecu moliti, i molite s njima; približite
ih sakramentima, osobito euharistiji… uvedite ih u život
Crkve; u intimi doma nemojte se bojati èitati Sveto pismo,
obasjavajuæi tako obiteljski život svjetlom vjere i hvaleæi
Boga kao Oca. Budite poput male Dvorane posljednje
veèere, poput one Marijine i uèenika, u kojoj se živi
jedinstvo, zajedništvo, molitva".
Danas, Bogu hvala, mnoge kršæanske obitelji stjeèu sve više
svijest o svojem misijskom pozivu te se ozbiljno zauzimaju
u svjedoèenju za Krista Gospodina. U današnjem je društvu
više no ikad žurno potrebna nazoènost uzornih kršæanskih
obitelji. Moramo, nažalost, ustanoviti, da se, posebno u
Europi, širi sekularizacija koja Boga života gura na rub te
donosi rastuæu razjedinjenost obitelji. Apsolutizira se
sloboda bez odgovornosti za istinu, i njeguje se, kao ideal,
individualno dobro preko potrošnje materijalnih dobara te
površnih iskustava, ne vodeæi raèuna o kvaliteti odnosa s
osobama i o najdubljim ljudskim vrijednostima; ljubav se
svodi na sentimentalni osjeæaj i zadovoljavanje nagonskih
poriva, bez nastojanja da se stvore trajne veze meðusobne
pripadnosti i bez otvorenosti životu. Pozvani smo da se
odupremo tom mentalitetu! Uz rijeè Crkve, veoma je važno i
svjedoèenje te zauzetost kršæanskih obitelji, vaše konkretno
svjedoèanstvo, posebno kao potvrda nepovredivosti
ljudskoga života od zaèeæa do njegova prirodnoga
skonèanja, što je jedinstvena i nezamjenjiva vrijednost
obitelji utemeljene na braku i na potrebi zakonskih odredbi
koje bi podupirale obitelji u zadaæi raðanja i odgoja djece,
istaknuo je Papa u svojoj homiliji na misi prigodom susreta

hrvatskih katolièkih obitelji. 
Drage obitelji, budite hrabre! Ne popuštajte tom
sekulariziranom mentalitetu koji nudi suživot kao pripravu
ili èak kao zamjenu za brak! Pokažite svojim životnim
svjedoèanstvom da je moguæe ljubiti poput Krista,
bezrezervno, da se nije potrebno bojati brige za drugu osobu!
Drage obitelji, radujte se oèinstvu i majèinstvu! Otvorenost
životu znak je otvorenosti prema buduænosti, pouzdanja u
buduænost, kao što poštivanje naravnoga zakona oslobaða
osobu, a ne ubija ju! Dobro obitelji je dobro i Crkve…
Molimo Gospodina da obitelji budu uvijek više male Crkve,
a crkvene zajednice da budu više obitelj, rekao je Papa
pozvavši na kraju hrvatske obitelji da žive u zajedništvu
vjere i ljubavi te da se osjeæaju pozvanima naviještati
evanðelje cijelim svojim biæem.
Propovijed je Papa izgovorio na hrvatskome i talijanskom
jeziku, a prijevod dijelova izgovorenih na talijanskom jeziku
proèitao je mr. don Josip Periš, predstojnik Katehetskog
ureda Splitsko-makarske nadbiskupije. Nakon Papine
homilije i kratkoga razmišljanja nad Božjom rijeèju, kardinal
Bozaniæ, pozvao je vjernike da ispovjede vjeru Crkve.
U molitvi vjernika sudjelovali su Neda Radojèiæ-Petriæ iz
Kotorske biskupije, John Vice Batarelo iz Ureda za pastoral
obitelji Zagrebaèke nadbiskupije, Anica Æaæiæ iz Srijemske
biskupije, Zlatko Gregov uime Vijeæa HBK za obitelj, Sonja
Hajdinjak Matušek kao predstavnica Hrvatske inozemne
pastve i Dražen Živiæ uime Obiteljske zajednice iz
Vukovara. Prvo èitanje proèitala je Katarina Varenica,
novinarka Hrvatskoga katolièkog radija, a drugo èitanje
Rene Medvešek.
U prinosu darova na misi s Papom sudjelovali su
novovjenèani mladi braèni par Karabaiæ iz Krèke biskupije,
braèni par Radiæ s troje roðene i jednim neroðenim djetetom
(kao što prikazuje logo susreta) iz Križevaèke eparhije,
obitelj Šariæ obogaæena brojnom djecom iz Zagrebaèke
nadbiskupije, braèni par Maslaæ s bolesnim djetetom
zahvaæenim postnatalno steèenim oboljenjem iz Rijeèke
nadbiskupije, braèni par Periša s djetetom redovnièkim
kandidatom kao predstavnici Biskupske konferencije BiH te
obitelj braènog para Bošnjak aktivnog u udruzi, pokretu ili
zajednici koja se zauzima za promicanje kulture života iz
Ðakovaèko-osjeèke nadbiskupije.
Papa je prièestio zaruènike Mariju Marušiæ i Ivicu Kuliša iz
Splitsko-makarske nadbiskupije, mladi braèni par Èavlina
koji je trudan s prvim djetetom iz Dubrovaèke biskupije,
braèni par Zriliæ s prvoprièesnikom i krizmanikom u 2011.
godini iz Zadarske nadbiskupije, braèni par Kunižiæ s
djetetom zahvaæenim prenatalno dijagnosticiranom bolešæu
iz Šibenske biskupije, braèni par s udomljenim ili
posvojenim djetetom (obitelj Drpiæ) iz Hvarsko-braèko-
viške biskupije, samohrane roditelje Milicu i Klaudiju
Jerkoviæ, èiji su supružnici preminuli, iz Gospiæko-senjske
biskupije, obitelj hrvatskog branitelja aktivnog u vojnoj ili
policijskoj službi (obitelj Sedlar) iz Vojnog ordinarijata,
braèni par Lerotiæ koji u 2011. godini slavi zlatni pir iz
Sisaèke biskupije, obitelj braènog para aktivnog u pripravi
za brak (obitelj Pažin) iz Bjelovarsko-križevaèke biskupije,
obitelj braènog para aktivnog u posliježenidbenom pastoralu
(obitelj Vujica) iz Poreèko-pulske biskupije, obitelj osobe
djelatnika crkvenog braènog i obiteljskog savjetovališta
(obitelj Barbariæ) iz Požeške biskupije, obitelj braènog para
aktivnog u udruzi, pokretu ili zajednici koji se zauzimaju za
vrednote braka i obitelji (obitelj Lukaveèki) iz Varaždinske
biskupije i redovnicu s. Katarinu Piškoviæ s dvoje domske
djece.
Obièaj je da Sveti Otac na pohodu blagoslovi kamene
temeljce za crkve koje æe se u dogledno vrijeme graditi.
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Tako je Benedikt XVI. na kraju euharistijskog slavlja
blagoslovio pedesetak kamena temeljaca koji su se nalazili
ispred oltara. Meðu kamenima koje je Papa blagoslovio
nalazili su se temeljci za crkve iz Bjelovarsko-križevaèke
biskupije, Križevaèke eparhije, Varaždinske biskupije,
Šibenske biskupije, Vojnog ordinarijata, Ðakovaèko-osjeèke
nadbiskupije, Splitsko-makarske nadbiskupije, Rijeèke
nadbiskupije, Zagrebaèke nadbiskupije... Sveti Otac
blagoslovio je i veliku Zavjetnu spomen svijeæu hrvatskih
katolièkih obitelji koja æe simbolièno povezivati taj dan s
buduæim Nacionalnim danima hrvatskih katolièkih obitelji.
Misno slavlje uvelièao je Združeni zbor 500 pjevaèa,
èlanova 26 župnih zborova grada Zagreba. Zborom je ravnao
maestro Miroslav Martinjak, uz pomoæ Maruše Bartoliæ,
koordinatorice zborova i pjevaèa, dok je orguljska pratnja
povjerena Nevenu Kraljiæu, orguljašu zagrebaèke katedrale.
Svirao je puhaèki orkestar Hrvatske vojske.
Zbor je na misi pjevao razlièite liturgijske pjesme autora A.
Vidakoviæa, M. Martinjaka, F. Pintariæa, A. Canjege, A.
Milanoviæa, M. Filipoviæa, S. Topiæa, M. Vidiljova, Z.
Pšaga, K. Odaka, M. Škvorca, Lj. Galetiæa, M. Lešæana, D.
Domjaniæa, P. Perice. U tijeku misnog slavlja zbor je pjevao
"Missa de angelis" u obradi Miroslava Martinjaka,
djelomièno na latinskom jeziku. Notni prilog bio je sastavni
dio hodoèasnièkog vodièa tako da su sve skladbe mogli
pjevati svi sudionici euharistijskog slavlja. Za potrebe zbora
tiskana je pjesmarica "Zajedno u Kristu". Zbor je prije
poèetka misnog slavlja okiæen šalovima: žuta boja dionice
sopran, tenor, a bijela boja dionice alt i bas. Solistièke
dionice pojedinih skladbi iznjedrile su sve dionice, tako da je
iz svih glasovnih dionica bilo solista.
Instrumentalnu podlogu dala je orguljska pratnja prof.
Nevena Kraljiæa uz Simfonijski puhaèki orkestar Hrvatske
vojske koji je uvježbao dirigent Tomislav Faèini. Gudaèke
dionice upotpunio je Gudaèki orkestar glazbenog uèilišta
"Elly Bašiæ" iz Zagreba koji je uvježbao prof. Marillo
Magdabelniæ. 
Diljem hipodroma bile su rasporeðene "kapelice" gdje je
prièest dijelio oko 600 sveæenika. Na misi su sudjelovale
medicinske ekipe, meðu kojima i brojne redovnice
medicinske sestre, koje su skrbile za hodoèasnike te oko
tisuæu redara dragovoljaca.
Prije misnoga slavlja unatoè nevremenu na hipodromu je
održan predprogram naslovljen "Obitelj – Zajedno u Kristu".
Bio je ispunjen molitvom, pjesmama, svjedoèanstvima
obitelji, a uprilièen je i poetsko-glazbeni recital "Adame,
gdje si?" Autor teksta i redatelj je Rene Medvešek, autori
glazbe su Èedo i Matija Antoliæ, a izvela su ga 4 recitatora-
glumca, zbor mladih župe Kraljice sv. Krunice iz Zagreba te
djeèji zbor "Èarobne frulice" iz župe Sv. obitelji u Zagrebu. 
Završni molitveni dio predvodio je predsjednik Vijeæa HBK
za obitelj krèki biskup Valter Župan, a tijekom tog dijela
uprilièena je obnova braène privole i zahvala za braènu
plodnost i djecu te posveta hrvatskih obitelji Svetoj obitelji.
Slavlje je završilo apostolskim blagoslovom i pjesmom
"Ljiljane bijeli". Na misi se okupio i državni vrh, predsjednik
Republike Ivo Josipoviæ, predsjednik Hrvatskog sabora Luka
Bebiæ i premijerka Jadranka Kosor. 

.

Predsjednik Vijeæa HBK za obitelj biskup Župan
zahvalio Svetom Ocu
Ako se danas svima priznaje pravo na slobodno izražavanje
svojih stavova, onda  izjavljujemo da i mi, koji
predstavljamo veæinu hrvatskog naroda i graðana Republike
Hrvatske, imamo neotuðivo pravo da živimo, javno iznosimo
i  naviještamo vrijednosti po kojima nam je darovan život
Zagreb, 5.6.2011.  (IKA) – Na kraju velièanstvenoga misnog
slavlja na zagrebaèkom hipodromu 5. lipnja, zahvalivši
Svetom Ocu uime okupljenih vjernika, predsjednik Vijeæa
HBK za obitelj krèki biskup Valter Župan istaknuo je: "Ovo
mnoštvo koje je pred Vama èvrsto prianja uz nauk o
nepovredivosti života, o braku i obitelji kojega Vi
neustrašivo naviještate. Mi smo zato danas i došli ovamo da
Vam posvjedoèimo kako je to bilo naše vjekovno
opredjeljenje i da na njemu  odluèujemo graditi i svoju
buduænost."
Duga teška razdoblja povijesti, u kojima je hrvatski narod
bio predziðe kršæanstva, prebroðena su "zato jer su nam
obitelji bile utemeljene na èvrstim vrednotama evanðelja, pa
smo bili slièni kuæi utemeljenoj na stijeni koja se ne ruši
kada doðu oluje; a oluja je bilo uistinu mnogo. Ima ih i
danas."
Biskup Župan zatim je dodao: "Svjesni smo da i danas braku
i obitelji prijeti srozavanje njihove  stabilnosti. Promièu se
oblici zajedništva života koji nemaju nikakav temelj u
europskoj kulturi i pravnoj baštini; a upravo se na stabilnosti
obitelji i na kršæanskim vrednotama temeljila izgradnja
civilizirane Europe i naše Hrvatske koja je od uvijek sastavni
i neodvojiv dio Europe. Èvrsto smo uvjereni da se na tome
temelji i naša buduænost."
Ako se danas svima priznaje pravo na slobodno izražavanje
svojih stavova, onda  izjavljujemo da i mi, koji
predstavljamo veæinu hrvatskog naroda i graðana Republike
Hrvatske, imamo neotuðivo pravo da živimo, javno
iznosimo i  naviještamo vrijednosti po kojima nam je
darovan život, istaknuo je predsjednik Vijeæa HBK za
obitelj. Zamolivši za apostolski blagoslov biskup je zakljuèio
da vjernici imaju neotuðivo pravo na to da djeca svoje
roditelje mogu nazivati prirodnim imenom "mama" i "tata".
"Ona imaju naravno pravo da pred svima posvjedoèe da
imaju oca i majku koji su im podarili život. Imamo pravo i
želimo da oni koji nama upravljaju promièu život i da se
konaèno revidira zakon iz nekih, željeli bismo vjerovati,
prošlih vremena o prekidu ljudskog života, i da se ne naziva
napretkom ono što vodi u smrt."
Braèni par Rafaela i Petar Krešimir Hodžiæ (koji je voditelj
Ureda za obitelj HBK) sa svoje dvoje djece predali su uime
svih hrvatskih katolièkih obitelji Sv. Ocu minijaturu zavjetne
svijeæe Hrvatskih katolièkih obitelji.
Nakon govora biskupa Župana papa Benedikt XVI. održao
je svoj tradicionalni nagovor uoèi molitve Kraljice neba.

Papin nagovor uz Kraljice neba
Danas sam ovdje da vas uèvrstim u vjeri; i to je taj dar koji
vam nosim: Petrovu vjeru, vjeru Crkve! Ali istodobno, vi
darujete meni tu istu vjeru, obogaæenu svojim iskustvom,
radostima i trpljenjima. Napose mi darujete svoju vjeru
življenu u obitelji, da bih je oèuvao u baštini sveopæe Crkve
Zagreb, 5.6.2011.  (IKA) - Danas sam ovdje da vas uèvrstim
u vjeri; i to je taj dar koji vam nosim: Petrovu vjeru, vjeru
Crkve! Ali istodobno, vi darujete meni tu istu vjeru,
obogaæenu svojim iskustvom, radostima i trpljenjima.
Napose mi darujete svoju vjeru življenu u obitelji, da bih je
oèuvao u baštini sveopæe Crkve, rekao je papa Benedikt
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XVI. u nagovoru uz molitvu Kraljice neba na kraju mise
prigodom prvoga Nacionalnog dana hrvatskih katolièkih
obitelji na zagrebaèkom hipodromu, 5. lipnja. Znam da u
Mariji, Kristovoj Majci i našoj Majci, nalazite veliku snagu.
Stoga se ovoga trenutka obraæamo njoj, duhovno upravljeni
prema Svetištu Marije Bistrice, te joj povjeravamo sve
hrvatske obitelji: roditelje, djecu, djedove i bake; put braènih
drugova, odgojnu zauzetost, profesionalni i kuæni posao.
Zazivamo takoðer njezin zagovor da bi javne ustanove
uvijek podupirale obitelj, tu osnovnu stanicu društvenoga
tijela, rekao je Papa podsjetivši kako æe se za godinu dana u
Milanu proslaviti 7. Svjetski susret obitelji te je povjerio
Mariji pripravu "tog iznimnog crkvenog dogaðaja". "Ovoga
se trenutka sjedinjujemo u molitvi i sa svima onima koji u
katedrali u Burgo de Osma, u Španjolskoj, slave proglašenje
blaženim Ivana de Palafoxa y Mendoze, svijetli lik biskupa
iz 17. stoljeæa u Meksiku i Španjolskoj; bio je èovjek široke
kulture i duboke duhovnosti, veliki obnovitelj, neumorni
pastir, branitelj Indiosa. Neka Gospodin svojoj Crkvi podari
brojne svete pastire poput blaženoga Ivana", rekao je Papa. 
Papa je na kraju obraæanja uputio pozdrave hodoèasnièkim
skupina na slovenskom, srpskom, makedonskom,
maðarskom, albanskom i njemaèkom jeziku.
Drage obitelji, ne bojte se! Gospodin ljubi obitelj i blizu vam
je, rekao je Papa u zakljuèku svoga govora a zatim zajedno s
oko èetiristo tisuæa vjernika na hipodromu izmolio molitvu
Kraljice neba.
Nakon mise Papa se uputio prema novom sjedištu HBK na
Ksaveru, gdje je otkrio ploèu na spomen na svoj posjet
Hrvatskoj, te objedovao s hrvatskim biskupima, biskupima
gostima i èlanovima svoje pratnje.

Misnice za koncelebraciju s Papom
20 ljudi sudjelovalo u izradi misnica koje se temelje na
motivima križa i cvijeta
Zagreb, 5.6.2011.  (IKA) - Velika èast izrade misnica koje su
biskupi koncelebranti nosili na misi s Papom pripala je tvrtki
Gerok d.o.o. iz Ðakova. U izradi ruha sudjelovalo je èak
dvadeset ljudi, a za dizajn je osim dr. Ante Crnèeviæa
zaslužan i zagrebaèki pomoæni biskup Ivan Šaško, obojica iz
Hrvatskoga instituta za liturgijski pastoral pri Hrvatskoj
biskupskoj konferenciji, izvješæuje papa.hr. 
Za materijal misnice odabrana je vuna u svojoj prirodnoj
boji kao, kako je rekao dr. Crnèeviæ, "tkanina koja govori o
dostojanstvu slavlja", a u izradi misnica tražilo se rješenje
koje æe "jednostavnošæu forme i izvedbe èuvati liturgijsku
decentnost, a ujedno pokazati sveèanost koja je vlastita
liturgijskome slavlju". 
"Za središnji motiv na misnici odabran je jednakokraèni križ,
izraðen vezom na podlozi zlatne boje. Elementi koji se
pojavljuju i u razlièitom formama izmjenjuju na misnici jesu
križ i cvijet, a preuzeti su iz pluteja i kamene plastike
starohrvatske liturgijske arhitekture. Križ i cvijet dva su
simbola trpljenja i proslave. U Kristu, kojega Crkva u
liturgiji slavi, trpljenje biva preobraženo u proslavu. Križ
prerasta u cvijet, kao što je i otajstvo Kristove patnje
preraslo u uskrsnu proslavu i radost. Jednostavnošæu forme
križa i cvijeta te udruživanjem u razlièite nizove i velièine
dobio se skladan vez koji središnji križ smješta u vijenac
dajuæi sveèanost ruhu. Tim dvama motivima pridružen je i
temeljni identitetski znak hrvatskoga narodnog biæa, crvena
kocka, koja se nenametljivo ponavlja u razlièitim odnosima s
križem i cvijetom", objasnio je dr. Crnèeviæ. 
Osim misnica izraðene su i štole za sve sveæenike
koncelebrante.

Lombardi: Papu je posebno dojmio susret s mladima
Tijekom briefinga s novinarima u Press centru u Zagrebu
ravnatelj Tiskovnog ureda govorio o dosadašnjem tijeku
Papina pohoda Hrvatskoj i temama njegovih govora -
Posebno je istaknuo izvanredan doèek koji je ukazan Papi
od naroda i predstavnika vlasti te iznio podatke da je na
bdjenju mladih vjernika sudjelovalo 50.000 vjernika a na
misi na hipodromu njih èak 400.000
Zagreb, 5.6.2011.  (IKA) – Ravnatelj Tiskovnog ureda Svete
Stolice o. Federico Lombardi održao je 5. lipnja u Press
centru u Hotelu Westin briefing s novinarima nakon mise na
zagrebaèkom hipodromu u povodu prvoga Nacionalnoga
dana hrvatskih katolièkih obitelji. Na poèetku tiskovne
konferencije Lombardi je posebno istaknuo izvanredni doèek
koji je ukazan Papi od samog poèetka njegova pohoda i to ne
samo od naroda veæ i od najviših predstavnika politièkog
života, Predsjednika Republike, Predsjednice Vlade i
ministara, Predsjednika Hrvatskoga sabora koji su ne samo
srdaèno primili Svetog Oca veæ i sudjelovali na svim
susretima, ne samo protokolarnima veæ i na susretu u
Hrvatskom narodnom kazalištu, bdjenju mladih vjernika i
današnjoj misi na hipodromu.
Iznoseæi nadalje podatke o broju sudionika rekao je kako oni
nadilaze oèekivanja. Na bdjenju je, prema njegovim
rijeèima, sudjelovalo oko 50.000 vjernika, njih 30.000 na
Trgu a ostali pred katedralom i u obližnjim ulicama. Na misi
je sudjelovalo više od 400.000 vjernika, što takoðer nadilazi
oèekivanja jer se predviðalo da æe na susretu hrvatskih
katolièkih obitelji sudjelovati 300.000.
Papu je, rekao je ravnatelj Tiskovnog ureda Svete Stolice,
posebno dojmilo sinoænje bdjenje s mladima, ozraèje
molitve koje je vladalo na Trgu, a osobito je bio oduševljen
tišinom koja je vladala tijekom klanjanja. Papu se takoðer
snažno dojmilo kada je po završetku bdjenja vidio mlade
koji kleèe dok je prolazio papamobilom. To ga je osnažilo u
njegovu poslanju što je i potvrdio na poèetku današnjeg
nagovora uz molitvu Kraljice neba, kada je poruèio
vjernicima: "Danas sam ovdje da vas uèvrstim u vjeri...! Ali,
istodobno, vi darujete meni tu istu vjeru, obogaæenu svojim
iskustvom, radostima i trpljenjima. Napose mi darujete svoju
vjeru življenu u obitelji, da bih je oèuvao u baštini sveopæe
Crkve". 
Govoreæi u nastavku susreta s novinarima o središnjim
temama Papina pohoda, Lombardi je istaknuo kako su sve
teme na bdjenju mladih vjernika i današnje mise na
hipodromu usredotoèene na obitelj i obiteljske vrijednosti.
Napomenuo je pritom kako je Papa u razgovoru s
Predsjednikom Republike i Predsjednicom Vlade razgovarao
o temama odgoja te je pozdravio nedavno potpisani Ugovor
o katolièkim osnovnim i srednjim školama izmeðu Hrvatske
biskupske konferencije i Vlade RH. Na Papinu je pohodu
veoma prisutna i tema Europe. Papa je, rekao je Lombardi,
ohrabrio Hrvatsku uoèi predviðenog ulaska u Europsku uniju
u kojoj Sveti Otac vidi pozitivni vidik zajedništva europskih
naroda. Hrvatska, kako je rekao Papa u svom govoru, može
svojom kulturom pridonijeti izgraðivanju te zajednice
europskih naroda. 
Papa se u svojim govorima dotaknuo takoðer teme
vrijednosti koje ne idu uvijek u pozitivnom smjeru kako
Crkva smatra da trebaju iæi. Papa je uoèio neke negativnosti
u vezi s tim, to je u prvom redu sekularizacija koja nastoji
potisnuti religiju na rub, ali i subjektivizam prema kojem
svaki pojedinac odreðuje vrijednosti. Te dvije pojave Papa
smatra vrlo opasnima i one nikako ne idu za izgraðivanjem
zajedništva.
U svom govoru na susretu u Hrvatskom narodnom kazalištu
Papa je govorio o savjesti, a toj se temi vratio i u današnjoj
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homiliji na misi u povodu prvoga Nacionalnog dana
hrvatskih katolièkih obitelji. Lombardi vidi vezu izmeðu tih
dvaju govora upravo u tome segmentu odgajanja savjesti, jer
obiteljsko ozraèje je to u kojem se odgajaju savjesti buduæih
naraštaja i graðana svakog društva. Lombardi smatra
znakovitim što su u današnjem prinošenju darova sudjelovali
pripadnici razlièitih obiteljskih stvarnosti.
Pohvalio je dobru organizaciju, a opæe ozraèje koje vlada
tijekom Papina pohoda ocijenio je vrlo pozitivnim i
gostoljubivim što je, kako je rekao, vidljivo na svakom
koraku, od doèeka, preko bdjenja, do današnje mise.
Posebno se osvrnuo na topao doèek mladih i njihovo
oduševljeno i pobožno sudjelovanje na sinoænjem bdjenju
što je, smatra Lombardi, pokazatelj da se dobro radi s
mladima. Pohvalno se izrazio takoðer o izvrsnom ozraèju
dobrodošlice i prihvaæanja onoga što Papa govori i poruèuje
što je znak da narod prihvaæa Papine poruke i da njegove
rijeèi padaju na plodno tlo koje je pomno pripravljeno. 
Odgovarajuæi na novinarsko pitanje zašto tijekom ovoga
pohoda nema ekumenskih poruka kao što je to bio sluèaj
prigodom prvoga pohoda pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj
1994. godine, Lombardi je istaknuo kako je ekumenski
segment prisutan a posebno je bio izrièito istaknut u Papinu
govoru u HNK. Usto se ovaj Papin pohod umnogome
razlikuje od onoga iz 1994. kada su na ovim prostorima
vladale velike napetosti i sukob te je bilo nužno da Ivan
Pavao II. vrlo snažno progovori o miru i pomirenju.
Lombardi smatra kako danas nije više potrebno stavljati
toliko snažan naglasak na ekumenske vrijednosti, a i zbog
kratkoæe ovoga pohoda tijekom organizacije posjeta odluèilo
se taj ekumenski naglasak izvesti u navedenom obliku.
Novinari su se zanimali i za tijek kanonizacije bl. Alojzija
Stepinca pa je Lombardi rekao kako se postupak odvija
redovitim tijekom, a kada bude dovršen Stepinac æe
vjerojatno biti proglašen svetim.

Slavlje druge Veèernje s Papom u zagrebaèkoj katedrali
Zagreb, 5.6.2011.  (IKA) – U katedrali Blažene Djevice
Marije na nebo uznesene i sv. Stjepana Ugarskog u Zagrebu
na VII. vazmenu nedjelju, 5. lipnja, održano je Slavlje druge
veèernje koju je predvodio papa Benedikt XVI. prigodom
apostolskoga pohoda Hrvatskoj u zajedništvu s hrvatskim
biskupima, sveæenstvom i redovništvom. Papu su u
prvostolnici doèekali okupljeni biskupi, sveæenici, redovnici,
redovnice, bogoslovi, sjemeništarci te redovnièki kandidati i
kandidatice iz republika Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a
na ulazu u katedralu pozdravili su ga kanonici i prebendari
Prvostolnoga kaptola zagrebaèkog, odjeveni u korsko ruho. 
Na ulazu su pomoæni zagrebaèki biskupi Mijo Gorski i Ivan
Šaško, prinijeli Papi blagoslovljenu vodu kojom èini znak
križa te raspelo kojemu iskazuje èast poljupcem. Nakon
ulaska u zagrebaèku prvostolnicu Sveti Otac zadržao se u
tihoj molitvi na klecalu pred svetištem, a na poèetku
Veèernje pozdravio ga je zagrebaèki nadbiskup i metropolit
kardinal Josip Bozaniæ.
"Nakon današnjega euharistijskog slavlja, koje nas je svojim
otajstvom prigrlilo u zajedništvo, došli smo u ovu crkvu-
majku Zagrebaèke nadbiskupije, gdje se na poseban naèin
spajaju prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda,
ljepota kulture i svjedoèanstvo vjere", istaknuo je kardinal
Bozaniæ. Prisjetio se prethodnog susreta tadašnjega kardinala
Josepha Ratzingera s vjernicima u katedrali prigodom
dvadesete obljetnice smrti kardinala Franje Šepera, njegova
prethodnika u službi prefekta Kongregacije za nauk vjere.
"Njegovi zemni ostaci, kao i njegova nasljednika na službi
zagrebaèkog nadbiskupa kardinala Franje Kuhariæa, uz

zemne ostatke drugih pastira ove Crkve, u ovoj prvostolnici
èekaju dan uskrsnuæa. U vjeri znamo da su oni veèeras s
nama i da se zajedno s nama raduju što ste došli pomoliti se
na grobu blaženoga Alojzija Stepinca."
Kardinal Bozaniæ zahvalio je Svetom Ocu i za "dar
Sveæenièke godine koja je u našoj Crkvi bila bogata
sadržajima i koja je hrvatske sveæenike u travnju prošle
godine u dojmljivo velikom broju okupila u ovoj katedrali".
U tom duhu Papi je zatim èestitao šezdesetu obljetnicu
sveæenièkog reðenja, istaknuvši da je ljudski govor preslab
da bi mogao izreæi "sve što ova zajednica veèeras nosi u
sebi. Zato svoje misli i osjeæaje povjeravamo molitvi; svoje
nakane Bogu i zagovoru nebeske Majke, kao i zagovoru
blaženoga Alojzija, za èije proglašenje svetim ustrajno
molimo, željno išèekujuæi dan njegove kanonizacije",
zakljuèio je kardinal. 
Na kraju pozdrava kardinal Bozaniæ predao je Papi dar
Zagrebaèke nadbiskupije, presliku ikone Majke Božje od
Kamenitih vrata koji je prema izvorniku izradio Boris
Grkoviæ. Papa je kardinalu Bozaniæu darovao kalež.

Papin nagovor na Veèernjoj u zagrebaèkoj prvostolnici
Ljubljena Crkvo u Hrvata, preuzmi ponizno i smjelo zadaæu
da budeš moralna savjest društva, "sol zemlje" i "svjetlo
svijeta" - Središnji dio nagovora Papa posvetio blaženom
Alojziju Stepincu, istaknuvši kako njegovo muèeništvo
oznaèava vrhunac nasilja usmjerenih protiv Crkve tijekom
užasnoga razdoblja komunistièkoga progona
Zagreb, 5.6.2011.  (IKA) - Ovu se veèer želimo u molitvi i
pobožnosti prisjetiti blaženoga Alojzija Stepinca,
neustrašivoga pastira, primjera apostolskog žara i kršæanske
èvrstoæe, èiji herojski život još i danas prosvjetljava vjernike
hrvatskih biskupija, podržavajuæi ih u vjeri i crkvenom
životu, rekao je Papa na poèetku svoga govora u zagrebaèkoj
katedrali gdje je 5. lipnja slavio Veèernju s biskupima,
sveæenicima, redovnicima, redovnicama, bogoslovima i
sjemeništarcima. Zasluge toga nezaboravnoga biskupa,
rekao je nadalje Papa o Stepincu, bitno proizlaze iz njegove
vjere: u svojem je životu uvijek èvrsto upravljao pogled na
Isusa i Njemu se uvijek suoblièavao, sve do toga da je postao
živa slika Krista, pa i Krista patnika. Upravo zahvaljujuæi
njegovoj èvrstoj kršæanskoj savjesti, znao se oduprijeti
svakom totalitarizmu, te u vrijeme nacistièke i fašistièke
diktature postao braniteljem Židova, pravoslavnih i svih
progonjenih, a potom, u doba komunizma, "odvjetnik"
svojih vjernika, napose mnogih progonjenih i ubijenih
sveæenika. Da, postao je "branitelj" Boga na ovoj zemlji, jer
je postojano branio istinu i pravo èovjeka da živi s Bogom.
Kršæansko muèeništvo, nastavio je Papa, je zapravo najviša
mjera svetosti, ali to jest uvijek i samo zahvaljujuæi Kristu,
po njegovu daru, kao odgovor na njegov prinos koji
primamo u euharistiji. Blaženi Alojzije Stepinac odgovorio
je svojim sveæeništvom, svojim biskupstvom, svojom žrtvom
života: jednim jedincatim "da" sjedinjenim s onim
Kristovim. Njegovo muèeništvo oznaèava vrhunac nasilja
usmjerenih protiv Crkve tijekom užasnoga razdoblja
komunistièkoga progona. Hrvatski katolici, a posebno kler,
bili su predmetom muèenja i sustavnih nasilja, koji su išli za
tim da razore Katolièku Crkvu, poèevši od najvišeg mjesnog
autoriteta. Ono posebno teško doba obilježio je jedan
naraštaj biskupa, sveæenika i redovnika, spremnih umrijeti
da ne bi izdali Krista, Crkvu i Papu. Narod je vidio da
sveæenici nisu nikad gubili vjeru, nadu, ljubav, te su tako
ostali uvijek sjedinjeni. To jedinstvo objašnjava ono što je
ljudski neobjašnjivo: da tako kruti režim nije mogao slomiti
Crkvu, istaknuo je Papa.

Papa Benedikt XVI. u Hrvatskojika
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I danas je Crkva u Hrvatskoj pozvana na jedinstvo kako bi se
suoèila s izazovima u promijenjenom društvenom okružju,
nalazeæi misionarskom spremnošæu nove putove
evangelizacije, posebice u službi mladim naraštajima. Papa
je prije svega potaknuo biskupe u obavljanju njihove službe
poruèivši im da što budu više djelovali u plodnom suglasju
meðu sobom i u zajedništvu s Petrovim Nasljednikom, to æe
se više moæi suoèavati s teškoæama našega vremena. Uz to je
važno da se ponajprije biskupi i sveæenici trajno zauzimaju
za pomirenje meðu podijeljenim kršæanima kao i meðu
kršæanima i muslimanima, nasljedujuæi Krista koji je mir
naš. Svojim sveæenicima ne propustite davati jasne duhovne,
doktrinalne i pastoralne naputke. Crkvena zajednica doista u
sebi sadrži zakonite razlièitosti, no ipak ne može vjerno
svjedoèiti Gospodina ako nema zajedništva njezinih èlanova.
To od vas zahtijeva budno služenje u dijalogu punom
ljubavi, ali i jasnoæe i èvrstoæe. Draga braæo, prianjati uz
Krista znaèi "èuvati njegovu rijeè" u svim okolnostima,
poruèio je Papa biskupima te nastavio: Moralni se nauk
Crkve, danas èesto neshvatljiv, ne može odvojiti od
Evanðelja. Upravo na Pastire spada da ga pouzdano nude
vjernicima, kako bi im pomogli procijeniti svoje osobne
odgovornosti, sklad izmeðu njihovih odluka i zahtjeva vjere.
Tako se napreduje u onom nužnom "kulturalnom zaokretu",
da bi se promicala kultura života i društvo po mjeri èovjeka.
Papa se zatim obratio sveæenicima, napose župnicima,
rekavši kako mu je poznata važnost i mnogovrsnost njihovih
obveza, "u doba kad se nedostatak sveæenika poèinje snažno
osjeæati". Potaknuo ih je da ne klonu duhom, nego da ostanu
budni u molitvi i u duhovnom životu da bi plodonosno mogli
ispunjavati svoje služenje: nauèavajuæi, posveæujuæi i vodeæi
sve koji su povjereni njihovoj brizi. "Velikodušno primajte
one koji kucaju na vrata vašega srca, nudeæi svakome darove
koje vam je božanska dobrota povjerila. Ustrajte u
zajedništvu sa svojim biskupom i u meðusobnoj suradnji.
Hranite svoje brižno zauzimanje na izvorima Svetoga pisma,
Sakramenata, neprestane hvale Bogu, otvoreni i pouèljivi
djelovanju Duha Svetoga; tako æete biti uèinkoviti djelatnici
nove evangelizacije na koju ste pozvani da je ostvarite
zajedno s vjernicima laicima, skladno i bez miješanja onoga
što ovisi o zareðenom službeniku s onim što pripada
sveopæem sveæeništvu krštenih. Neka vam na srcu bude
briga za duhovna zvanja: trudite se svojim oduševljenjem i
vjernošæu prenijeti živu želju da se velikodušno i bez
oklijevanja odgovori Kristu, koji poziva na najdublje
sjedinjenje s Njime, Glavom i Pastirom", poruèio je Papa
sveæenicima.
Obratio se potom i redovnicima i redovnicama rekavši kako
Crkva mnogo oèekuje od njih. Neka Bog bude uvijek vaše
bogatstvo: dopustite mu da vas oblikuje kako bi današnjem
èovjeku pokazao jasnim pristajanje uz prave vrijednosti
svetosti, istine, ljubavi Oca nebeskoga. Potpomognuti
milošæu Duha, govorite ljudima jezikom života koji je
preobražen uskrsnom novošæu. Sav vaš život postat æe tako
znak i služenje posveæenju koje je svaki kršæanin primio kad
je pritjelovljen Kristu. Mladima, koji se pripravljaju za
sveæeništvo ili za posveæeni život, Sveti je Otac poruèio da
božanski Uèitelj neprestano djeluje u svijetu i govori svakom
pojedinom od onih koje je izabrao: "Slijedi me". Taj poziv
zahtijeva svakodnevnu potvrdu odgovora ljubavi. Neka vaše
srce bude uvijek spremno! Herojsko svjedoèanstvo
blaženoga Alojzija Stepinca neka nadahne obnovu duhovnih
zvanja meðu mladim Hrvatima. A vi, draga braæo u
biskupstvu i sveæeništvu, svakako nastojte dati mladima u
sjemeništima i novicijatima uravnoteženi odgoj, koji æe ih
pripraviti na služenje utkano u društvo našega vremena,
zahvaljujuæi ozbiljnosti i dubini njihova duhovnoga života i

studija, rekao je Papa. Ljubljena Crkvo u Hrvata, preuzmi
ponizno i smjelo zadaæu da budeš moralna savjest društva,
"sol zemlje" i "svjetlo svijeta". Budi uvijek vjerna Kristu i
njegovu Evanðelju, u društvu koje nastoji relativizirati i
sekularizirati sve slojeve života. Budi boravište radosti u
vjeri i nadi, istaknuo je Papa u svojem govoru u zagrebaèkoj
prvostolnici tijekom molitve Veèernje. Dijelove nagovora
Papa je èitao na hrvatskome jeziku, a one koje je èitao na
talijanskome u hrvatskom je prijevodu èitao dr. Josip
Šalkoviæ. Nakon Papina nagovora okupljeni u katedrali neko
su vrijeme ostali u tišini razmatrajuæi nad Božjom rijeèju i
poticajima Svetoga Oca. Veèernja je završena zakljuènom
molitvom. Na kraju Veèernje Papa se uputio prema mjestu
na kojem se èuvaju ostaci tijela blaženoga Alojzija Stepinca
te se ondje, kleknuvši, zadržao u molitvi. Kroz to vrijeme svi
prisutni su molili u tišini. Dok se Sveti Otac vraæao prema
katedri, zajednica, predvoðena zborom pjevaèa, pjevala je
himan u èast blaženoga Alojzija Stepinca. Papa je potom
svim okupljenima udijelio apostolski blagoslov. Svi prisutni
su ostali neko vrijeme u katedrali da pozdrave Svetoga Oca
koji je zatim kroz katedralu otišao u Nadbiskupski dvor u
službeni posjet svome domaæinu zagrebaèkome nadbiskupu i
metropolitu kardinalu Josipu Bozaniæu.

Papin posjet kardinalu Bozaniæu u Nadbiskupskome
dvoru u Zagrebu
Darovi zagrebaèkog nadbiskupa Papi – Sveti Otac se
fotografirao s bogoslovima i njihovim poglavarima
Zagreb, 5.6.2011.  (IKA) – Za susreta s papom Benediktom
XVI. u Nadbiskupskome dvoru u Zagrebu 5. lipnja nakon
molitve Veèernje u katedrali, zagrebaèki nadbiskup kardinal
Josip Bozaniæ darovao je Papi, kao njegov domaæin uime
Zagrebaèke nadbiskupije, jedan primjerak Misala
Zagrebaèke Crkve iz 1511. U Metropolitanskoj knjižnici ima
više takvih primjeraka, multiplikanata originala, a još se
nekoliko njih èuvaju u drugim zbirkama u Hrvatskoj. O
identitetu knjige može se saznati iz nekoliko napomena koje
su otisnute na prednjoj i stražnjoj stranici. Tako se u
prednjemu dijelu nalazi rubrika koja govori o tome da je to
misal prema rubrikama Zagrebaèke Crkve, odobren u doba
biskupa Luke (Baratina), tiskan u Veneciji 1511. (a tiskanje
je poèelo 1509.) s notama i likovnim prikazima.
Osim Misala Zagrebaèke Crkve, kardinal Josip Bozaniæ
darovao je Svetomu Ocu unikatno nalivpero, izvještava
papa.hr. Papa je autor tisuæa ispisanih stranica teoloških
promišljanja i radova, koji su uvelike utjecali na život i
oblikovale misao Crkve posljednjih èetrdeset godina. To
pokazuje i natpis posvete uz nalivpero: "Scribere ausus est."
("Pisanje je odvažnost.") Misao je to sv. Augustina,
nauèitelja Crkve i jednoga od najplodnijih autora kršæanske
književnosti, na èija se djela i papa Benedikt rado vraæa, na
njima nadahnjuje, promièuæi nauk Crkve. Za izradu
unikatnoga nalivpera odabrana je TOZ Penkala, kako bi se i
u samome daru jasno išèitavao spomen na Hrvatsku. Ime
Penkala pronosi hrvatsku kulturu i ostavlja "hrvatski trag" i
onda kada pero ispisuje rijeèi na drugim jezicima. Tako
inovator Slavoljub Penkala trajno pronosi slavu hrvatske
domovine. Nalivpero je osmislio tehnolog Miroslav Pažanin,
a izraðeno je u dva primjerka. Jedno je dar Svetomu Ocu, a
drugo, kojim se Sveti Otac upisao u spomen-knjigu
Zagrebaèke nadbiskupije, ostaje u Zagrebaèkoj nadbiskupiji
kao spomen na pohod pape Benedikta XVI. Hrvatskoj i na
njegov boravak u Nadbiskupskome dvoru. Papa se zatim
fotografirao s bogoslovima i njihovim poglavarima.

Papa Benedikt XVI. u Hrvatskoj ika
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Benedikt XVI. završio apostolski pohod Hrvatskoj
Zagreb, 5.6.2011.  (IKA) – Papa Benedikt XVI. završio je 5.
lipnja dvodnevni apostolski pohod Hrvatskoj održan pod
geslom "Zajedno u Kristu". Sveti Otac s pratnjom i
novinarima akreditiranima pri Svetoj Stolici, otputovao je iz
Zagreba sa zakašnjenjem od 45 minuta, zrakoplovom Airbus
320 "Dubrovnik" Croatia airlinesa. Zbog olujnog nevremena
koje je zahvatilo podruèje Zraène luke Zagreb otkazan je
sveèani protokol oproštaja. Sveti Otac kratko se na odlasku
oprostio s visokim državnim i crkvenim dužnosnicima u
hangaru zraène luke; hrvatskim biskupima na èelu s
predsjednikom HBK ðakovaèko-osjeèkim nadbiskupom
Marinom Srakiæem te državnim izaslanstvom na èelu kojega
su bili predsjednik Ivo Josipoviæ, predsjednik Hrvatskog
sabora Luka Bebiæ i predsjednica Vlade Jadranka Kosor.
Razmijenjeni su oproštajni govori koji nisu proèitani, a Papu
su do zrakoplova dopratili njegov domaæin zagrebaèki
nadbiskup kardinal Josip Bozaniæ i generalni tajnik HBK i
glavni koordinator organizacijskog odbora HBK za pripremu
i praæenje Papina pohoda mons. Enco Rodinis.

Velik doprinos bogoslova u prigodi Papina pohoda
Zagreb, 6.6.2011.  (IKA) - Bogoslovi i odgojitelji
Nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa na èelu s rektorom
mons. prof. dr. Stjepanom Balobanom u prigodi pohoda
pape Benedikta XVI. Republici Hrvatskoj dali su veliki
doprinos. Više od pedeset bogoslova iz šest (nad)biskupija i
njihovi odgojitelji bili su aktivni na svim razinama, kako
organizacije tako i izvedbe cijeloga trodnevnog programa
Papina pohoda. 
Tako je u prostorijama bogoslovije u petak 3. lipnja
primljeno sedamdesetak gostiju koji su kroz cijelo vrijeme
susreta sa Svetim Ocem boravili u Nadbiskupskom
bogoslovnom sjemeništu. Tako su u sjemeništu na Kaptolu
kroz tri dana boravili mnogi hrvatski, europski i svjetski
biskupi, nadbiskupi, kardinali kao i njihovi tajnici te brojni
sveæenici èije se službe usko vežu za Vatikan i uopæe za
ovakve prigode. Kao koordinator za smještaj gostiju uz
rektora Balobana bio je i glavni vicerektor Anðelko Košæak
dok je trodnevnu skrb oko gostiju u kuæi preuzeo odgojitelj
Marijan Horvat. 
Prvoga dana pohoda Svetoga Oca, u subotu 4. lipnja, uime
Nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa u doèeku u zraènoj
luci sudjelovao je rektor mons. Baloban. U protokolu na
Pantovèaku i kod pomoæi oko razumijevanja s talijanskim
pripadnicima osiguranja Svetog Oca kao vrlo dobri
govornici talijanskog jezika sudjelovala su dvojica
bogoslova treæe godine. U popodnevnom programu što je
uprilièen u Hrvatskom narodnom kazalištu kao pomoæ u
protokolu primanja gostiju sudjelovala su trojica bogoslova
na èelu s odgojiteljem Dubravkom Škrlinom Hrenom. U
veèernjem programu susreta s mladima na Trgu bana Josipa
Jelaèiæa u sveèanom prijenosu slike Majke Božje od
Kamenitih vrata sudjelovala su desetorica bogoslova
predmoleæi deseticu krunice, a taj trenutak pjesmom je
uzvelièao "Bogoslovski oktet". U cjelokupnom programu
kako na Trgu bana Jelaèiæa tako i na sveèanom
euharistijskom slavlju na zagrebaèkom hipodromu
sudjelovalo je dvadesetak bogoslova koji su bili u sveèanoj
asistenciji Svetog Oca kako bi pomagali u liturgijskim
elementima slavlja uz još dvadesetak onih koji su na
hipodromu pomagali u prièešæivanju. Za sve njih
koordinaciju uime bogoslovije preuzeo je Damir Ocvirk
zajedno s ceremonijarima zagrebaèke bogoslovije.

Kardinal Bozaniæ: Papa nam je ostavio puno znakova
svoje blizine i ljubavi
"To što smo živjeli, to zajedništvo trebamo prenijeti u prvom
redu u naše obitelji, šire zajednice, u župe, u Crkvu, kao i na
nacionalnom planu. Previše ima podjele, moramo se svi
jedni drugima približiti i tražiti ono što je zajednièko, što
služi zajednièkom dobru"
Zagreb, 6.6.2011.  (IKA) - Pohod pape Benedikta XVI.
uistinu je veliki dogaðaj za Crkvu u Hrvatskoj, za èitav
hrvatski narod i za hrvatsku državu, izjavio je nakon
apostolskog pohoda pape Benedikta XVI. u ponedjeljak 6.
lipnja zagrebaèki nadbiskup kardinal Josip Bozaniæ. 
"Ono što sam osjetio dok je Papa prolazio ulicama našega
grada i ono što sad dolazi do mene zahvale su pune
pozitivnih dojmova", rekao je kardinal. 
"Papa je donio sunce, svjetlo. Kad je Papa stupio na hrvatsko
tlo sunce je zasjalo. Kad je odlazio, nakon svega što je bilo
lijepo, pala je kiša kao da zalijeva da ono što je Papa posijao
urodi plodom", istaknuo je kardinal te podsjetio kako se u
trenutku kad je Papa poèeo ulaziti u zrakoplov ponovo na
nebu pojavilo sunce. U pozdravu na odlasku, Papa je
kardinalu Bozaniæu rekao "Neka sunce Božje ostane u
Hrvatskoj". 
Kardinal je rekao kako nam je Papa ostavio poruke koje
trebamo išèitavati i provesti u život. "Papa nam je ostavio
puno znakova, gesta svoje blizine i ljubavi prema nama.
Posebno me se dojmilo kad je Papa htio da se zaustavi
papamobil i uzeo u ruke dijete. Dok je dijete vraæao ocu, ne
samo da su plakali otac i majka, nego i mnogi koji su bili u
blizini. Oni su bili dirnuti tom gestom koja se nije dogodila
samo jednom, nego desetak puta u ta dva dana. 
Tako je Papa na neki naèin pokazao da nam je blizu, da nas
poštuje. Papa je došao k nama da nas podrži u dobru i on je
to dobro istaknuo. On je rekao - vi možete, vi ste pozvani da
u svojoj domovini Hrvatskoj svjedoèite za evanðelje, i ne
samo u Hrvatskoj, nego i šire", istaknuo je kardinal. 
Osvræuæi se na pojedine programe posjeta, kardinal je
istaknuo kako je teško reæi gdje je bilo najveæe oduševljenje,
no svakako valja istaknuti da su mladi ostavili poseban
peèat. 
Papu je zadivilo da su mladi ispunili cijeli Trg, ulice koje
prilaze trgu i trg ispred katedrale. Oni su tijekom bdjenja
molili, kleèali i neko vrijeme bili u tišini tako da se u tim
trenucima mogao èuti samo pjev ptica. To je dalo poseban
peèat èitavom Papinu pohodu. Naš središnji zagrebaèki trg
postao je tog trenutka jedna velika katedrala. 
Prvi puta se to dogodilo, rekao je kardinal, poruèivši da æe te
trenutke Zagrepèani i cijela Hrvatska nositi u sjeæanju. 
Na komentar novinara kako je Papa pri dolasku djelovao
pomalo umorno i ozbiljno, no veæ popodne u HNK, a
posebno naveèer bio je nasmiješen, kardinal Bozaniæ dodao
je kako je Papa nakon dvodnevnog pohoda izgledao vedar,
gotovo odmoren nakon toliko rada. Rekao je "zahvaljujem i
vama, jer došao sam vas utvrditi u vjeri, ali u Crkvi je to
tako da mi jedni druge utvrðujemo. I ja sam puno primio od
ovog naroda koji me je otvorena srca primio". 
Kardinal je u duhu gesla Papina pohoda "Zajedno u Kristu"
istaknuo kako je zajedništvo nešto što je duboko crkveno, jer
Crkva jest zajedništvo, u prvom redu zajedništvo èovjeka s
Bogom kao i meðusobno zajedništvo onih koji vjeruju u
Krista. 
"To što smo živjeli, to zajedništvo trebamo prenijeti u prvom
redu u naše obitelji, šire zajednice, u župe, u Crkvu, kao i na
nacionalnom planu. Previše ima podjele, moramo se svi
jedni drugima približiti i tražiti ono što je zajednièko, što
služi zajednièkom dobru", poruèio je zagrebaèki nadbiskup.

Papa Benedikt XVI. u Hrvatskojika
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Talijanski i bosanskohercegovaèki mediji o Papinu
pohodu Hrvatskoj
Dnevnik Avvenire prenosi Papine rijeèi kako Stepinèevo
muèeništvo predstavlja vrhunac nasilja uperenog protiv
Crkve tijekom strašnog razdoblja komunistièkih progona. U
èlanku se istièe da je "njemaèki Papa" time neizravno
aludirao na, nikada do kraja razjašnjene, okolnosti
Stepinèeve smrti
Zagreb, 6.6.2011.  (IKA) – Crkvena i svjetovna glasila iz
Italije i susjedne BiH izvijestila su o apostolskom putovanju
pape Benedikta XVI. Hrvatskoj 4. i 5. lipnja. Tako talijanski
katolièki dnevnik Avvenire 6. lipnja donosi udarnu vijest o
Papinu pohodu te posebno istièe njegove rijeèi na Veèernjoj
u zagrebaèkoj katedrali da je Europi potreban kulturni
zaokret da bi se promicala kultura života i društvo po mjeri
èovjeka. Dnevnik prenosi kako je u homiliji na misi na
hipodromu u povodu Nacionalnog dana hrvatskih katolièkih
obitelji Papa upozorio na širenje sekularizacije koja Boga
života gura na rub te donosi rastuæu razjedinjenost obitelji.
Avvenire takoðer izvješæuje da se Papa pomolio na grobu
blaženog Alojzija Stepinca te je istaknuo kako njegovo
muèeništvo predstavlja vrhunac nasilja uperenog protiv
Crkve tijekom strašnog razdoblja komunistièkih progona. U
èlanku se istièe da je "njemaèki Papa" time neizravno
aludirao na, nikada do kraja razjašnjene, okolnosti
Stepinèeve smrti koja bi, prema katolièkim izvorima, mogla
biti uzrokovana otrovom jer se zdravstveno stanje Stepinca
naglo pogoršavalo a usto je komunistièki režim, premda je
dopustio javni ukop, sprijeèio da se izvrši autopsija tijela,
štoviše dao je uništiti organe, pod službenim izgovorom da
se time želi sprijeèiti da postanu predmetom èašæenja.
Hrvatski katolici, a posebno kler, bili su predmetom muèenja
i sustavnih nasilja, koji su išli za tim da razore Katolièku
Crkvu, poèevši od najvišeg mjesnog autoriteta, prenosi list
Papine rijeèi u zagrebaèkoj katedrali. Ono posebno teško
doba obilježio je jedan naraštaj biskupa, sveæenika i
redovnika, spremnih umrijeti da ne bi izdali Krista, Crkvu i
Papu. Narod je vidio da sveæenici nisu nikad gubili vjeru,
nadu, ljubav, te su tako ostali uvijek sjedinjeni. To jedinstvo
objašnjava ono što je ljudski neobjašnjivo: da tako kruti
režim nije mogao slomiti Crkvu, prenosi Avvenire Papine
rijeèi. List takoðer piše kako je veliko mnoštvo ljudi
doèekalo Papu na izlasku iz katedrale te da je zbog jakog
pljuska otkazana oproštajna sveèanost.
Najtiražniji talijanski dnevnik Corriere della Sera u
nedjeljnom izdanju izvješæuje kako je 400.000 vjernika
sudjelovalo na misi na zagrebaèkom hipodromu, "jednom od
vrhunaca drugog i posljednjeg dana pohoda Hrvatskoj".
Papa je svoju homiliju, prenosi talijanski dnevnik,
usredotoèio na vrijednost obitelji, potvrdivši protivljenje
Crkve èinjeniènim zajednicama. Dnevnik prenosi kako je
Papa pozvao hrvatske vjernike da ne popuštaju
sekulariziranom mentalitetu koji nudi suživot kao pripravu
ili èak kao zamjenu za brak i da ne svode ljubav na
sentimentalni osjeæaj i nagone. Prema Svetom Ocu,
izvješæuje list, obitelj utemeljena na braku ima jedinstvenu i
nezamjenjivu vrijednost. Papa je pozvao i obitelji da imaju
djecu. Ne treba se bojati brige za drugu osobu. Otvorenost
životu znak je otvorenosti prema buduænosti, rekao je Papa a
prenosi list, istièuæi potrebu zakonskih odredbi koje bi
podupirale obitelji u zadaæi raðanja i odgoja djece.
Posjet pape Benedikta XVI. Hrvatskoj i poruke koje je on
tom prigodom odaslao vijesti su koje su se u ponedjeljak 6.
lipnja našle na naslovnicama veæine dnevnih listova u Bosni
i Hercegovini, a zajednièka je ocjena kako je Papin posjet
dodatno ojaèao èvrste veze izmeðu Vatikana i Hrvatske. 
"Na misnom slavlju 300 tisuæa ljudi", naslov je kojim uz

veliku fotografiju pape Benedikta XVI., okruženog
vjernièkim mnoštvom na zagrebaèkom hipodromu, svoje
èitatelje o ovom dogaðaju informira sarajevsko
"Osloboðenje". List piše kako je tijekom Papina posjeta
Zagrebu bilo sasvim vidljivo koliko je Sveti Otac dobro
došao u srca i duše vjernika u Hrvatskoj. "Osloboðenje"
takoðer istièe važnost Papinih poruka kako je nužno i
logièno da Hrvatska postane dijelom Europe kojoj je
oduvijek i pripadala. "Dnevni avaz", pak, navodi kako je
Benedikt XVI. posjet Hrvatskoj iskoristio da bi još jednom
upozorio na èinjenicu da se Europom širi sekularizacija te je
pozvao vjernike da pod tim pritiskom ne popuste.
Banjoluèke "Nezavisne novine" na naslovnici pak kao
posebnu poruku pape Benedikta XVI. izdvajaju onu o tome
da je obitelj temelj vjere. I taj list primjeæuje Papino
upozorenje o opasnostima od širenja sekularizma, što bitno
pridonosi razjedinjenosti obitelji. Novine konstatiraju kako
je posjet Benedikta XVI. Hrvatskoj još jednom potvrdio
koliko je za Vatikan važno uèvršæivati vezu s tom zemljom i
Hrvatima.

Muèenik Stepinac povezuje Hrvatsku i Austriju
Osvrt austrijske katolièke agencije na Papin pohod Hrvatskoj
Zagreb, 6.6.2011.  (IKA) – Muèenik kardinal Stepinac
povezuje Hrvatsku i Austriju, istaknuo je novinar Kathpressa
Franz Morawitz u osvrtu na posjet pape Benedikta XVI.
Hrvatskoj. Blaženi kardinal Stepinac, èije je zasluge za
Crkvu Papa istaknuo u svome nagovoru u zagrebaèkoj
katedrali, povezan je svojim životom s Austrijom i posebno
kardinalom Franzom Koenigom, stoji u izvještaju. Za studija
u Germanicumu Alojzije Stepinac prijateljevao je s buduæim
kardinalom Koenigom s kojim je zajedno igrao rukomet. Na
to je kardinal god. 2003, kratko prije svoje smrti, podsjetio u
razgovoru s tajnicom Annemarie Frenzl. Pokojni beèki
kardinal èudesno je preživio tešku prometnu nesreæu koju je
doživio vozeæi se na pogreb kardinala Stepinca u Zagreb i taj
mu je dogaðaj, kako je kasnije rekao, pomogao da bolje
shvati dogaðanja u zemljama s komunistièkim režimom.
Osim tih „povijesnih veza", postoji i veza s današnjim
vjernicima u Austriji meðu kojima je mnogo onih koji èaste
hrvatskoga kardinala, istaknuo je za Kathpress biskupski
vikar za Hrvate biskupije Željezno o. Stefan Vukits.
Zagrebaèki nadbiskup kardinal Josip Bozaniæ posvetio je 2.
rujna 2007. novi oltar u beèkoj crkvi Am Hof u kojoj je
sjedište tamošnje Hrvatske katolièke misije i ugradio u oltar
relikvije blaženog Stepinca. Upravo je tu crkvu papa
Benedikt XVI posjetio za svoga posjeta Austriji te godine. I
u oltaru crkve u Wulkaprodersdorfu/Vulkaproderstofu, koje
je župnik bio sadašnji biskup gradišæanski Hrvat Ägidius
Zsifkovics, a koji je sudjelovao i u Papinu posjetu Zagrebu,
nalaze se relikvije blaženoga Alojzija Stepinca, podsjeæa
austrijska katolièka agencija. Na bogate povijesne i
suvremene veze izmeðu Hrvatske i Austrije, posebno izmeðu
Crkave u dvije zemlje, podsjetio je i kardinal Schoenborn za
susreta hrvatskih i austrijskih biskupa god. 2007, kada je
posebno govorio i o važnosti svjedoèenja blaženog Alojzija
Stepinca.
U izvještaju o Papinu posjetu Hrvatskoj, Kathpress posebno
istièe Papin nagovor na molitvi Veèernje u zagrebaèkoj
katedrali, te Papin poziv katolicima u Hrvatskoj da
ujedinjeni "zajedno u Kristu", ugaonom kamenu, mognu,
poput duše nacije, nastaviti izgraðivati državu pomažuæi joj
u razvoju i boljitku kao i na suradnju Crkve i javnih
ustanova na boljitak cijeloga društva.
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Zahvala gradonaèelnika Bandiæa nakon Papina posjeta
Zagreb, 6.6.2011.  (IKA) - Nakon dvodnevnog posjeta pape
Benedikta XVI. Hrvatskoj i Zagrebu, gdje su ga otvorena
srca, s radošæu i  ljubavlju, doèekivale i s njim molile stotine
tisuæa vjernika, zagrebaèki gradonaèelnik Milan Bandiæ
zahvaljuje graðanima na odazivu i doprinosu da pastirski
pohod Benedikta XVI. glavnom gradu i zemlji protekne u
miru i dostojanstvu, u ozraèju prijateljstva i razumijevanja. 
"U subotu i nedjelju, Zagreb je odisao vjerom, tolerancijom,
podrškom i ljubavlju. Njegovi stanovnici, ali i brojni
hodoèasnici iz drugih krajeva naše zemlje i izvan nje,
ponovno su svjedoèili drevnu otvorenost i gostoljubivost, još
jednom su pokazali da su vrata glavnoga grada Hrvatske
uvijek otvorena za sve putnike i goste, a posebno za one
najdraže, kao što je poglavar Katolièke crkve, dokazani
prijatelj naše zemlje Benedikt XVI. Poruke mira i nade koje
smo primili na ovome povijesnom dogaðaju, susretu sa
svjetskim duhovnim i moralnim autoritetom, ostat æe nam u
vjeènom sjeæanju, u nama potaknuti ono najbolje što nas èini
i odreðuje kao ljude i pripadnike zajednice koju želimo
razvijati i unapreðivati. Drage Zagrepèanke i Zagrepèani,
zahvaljujem vam na strpljenju i razumijevanju zbog strogih
mjera sigurnosti koje prate ovako velika i znaèajna
dogaðanja. Zahvaljujem i svim vrijednim ljudima koji su
doprinijeli vrhunskoj organizaciji Papina boravka u
Hrvatskoj, od strane Crkve, Vlade, Grada, komunalnih
službi, Hrvatskih željeznica.. Dva dana naš je grad bio
središte Europe i svijeta, grad koji je pokazao najbolje od
sebe i grad ljudi dobre volje koji su s radošæu primili
duhovne plodove Petrova nasljednika", istièe se u pismu
zahvale gradonaèelnika Bandiæa.

Priopæenje sa susreta kardinala Bozaniæa i premijerke
Kosor
Papin pohod povijesni dogaðaj od izuzetne važnosti za
jaèanje zajedništva u obitelji, u društvu i narodu
Zagreb, 6.6.2011.  (IKA) - Zagrebaèki nadbiskup kardinal
Josip Bozaniæ i predsjednica Vlade RH Jadranka Kosor
susreli su se u Nadbiskupskom dvoru u Zagrebu, dan nakon
pohoda pape Benedikta XVI. Hrvatskoj, u ponedjeljak 6.
lipnja.
Predsjednica Vlade i kardinal Bozaniæ osvrnuli su se na
pohod Svetoga Oca, složivši se da je njime probuðena
radost, nada i samopouzdanje hrvatskog naroda, izvijestio je
Tiskovni ured Zagrebaèke nadbiskupije. To su posebno
posvjedoèili mladi okupljeni sa Svetim Ocem na Trgu bana
Josipa Jelaèiæa u subotu 4. lipnja. Ocijenili su Papin pohod
povijesnim dogaðajem od izuzetne važnosti za jaèanje
zajedništva u obitelji, u društvu i narodu. To je istodobno i
dogaðaj od izuzetne važnosti za Hrvatsku na putu za
punopravno èlanstvo u Europskoj uniji.
Kardinal Bozaniæ zahvalio je predsjednici Vlade RH na
izvrsnoj suradnji s Vladom RH i njezinim ministarstvima u
pripremi i odvijanju Papina pohoda. Posebno je zahvalio na
angažmanu policije, vojske i zdravstvenih službi, èiji su
djelatnici Papinom pohodu pristupili ne samo profesionalno
nego s puno poštovanja prema Papinoj osobi i znaèenju
njegova pohoda.
Premijerka i kardinal sa zahvalnošæu su istaknuli veliki
doprinos brojnih volontera u vršenju redarske službe uoèi i
tijekom Papina pohoda, kao i medijskih djelatnika u
praæenju pohoda pape Benedikta XVI. Hrvatskoj. 

.

Požeški biskup i sveæenici o Papinu pohodu Hrvatskoj
Požega, 6.6.2011.  (IKA) - Dan nakon završenoga
pastoralnog pohoda pape Benedikta XVI. Hrvatskoj, 6.
lipnja, u Domu sv. Augustina u Velikoj održan je završni
susret trajne formacije mladih sveæenika Požeške biskupije u
tekuæoj pastoralnoj, odnosno školskoj godini. Predvodio ga
je požeški biskup Antun Škvorèeviæ a bio je posveæen
ponajprije pohodu pape Benedikta XVI. Hrvatskoj.
Tridesetak mladih sveæenika posvjedoèilo je svoje
oduševljenje svime što su doživjeli na programima s Papom
u Zagrebu. Biskup je spomenuo da je èuo ista svjedoèanstva
od pojedinih mladih i drugih vjernika Požeške biskupije koji
su sudjelovali na susretu i zapitao se što ih je - unatoè
poteškoæama i žrtvi koju su podnijeli - moglo oduševiti.
Istaknuo je uvjerenje kako je rijeè o dubokom duhovnom
iskustvu Crkve i njezinu oèitovanju, ostvarenom po
prisutnosti nasljednika sv. Petra sa svim onim što on po
Isusovu nalogu i daru jest, kao i po nazoènosti brojnih
biskupa i sveæenika te mnoštvu vjernika svim onim što živi
uskrsli Gospodin u njima ostvaruje snagom svoga Duha. Tu
snažnu i duboku duhovnu zahvaæenost, iskustvo zajedništva
Crkve nemoguæe je proizvesti bilo kojim izvanjskim
organizacijskim nastojanjem, nego je ono dar odozgor što
ispunja srce radošæu, ljepotom i zanosom, dodao je biskup.
Podsjetio je na znaèenje i važnost takvih susreta vjere te
naglasio da su ostali siromašni za to bogato iskustvo svi oni
koji nisu bili na misi s Papom u Zagrebu. Rekao je
sveæenicima da je u mladima i drugim vjernicima na susretu
s Papom progovorilo sve ono evanðeosko èemu oni svojom
požrtvovnošæu u svom svakodnevnom poslanju služe, te je
poželio da ih to ispuni ponosom i novim zanosom u njihovu
dragocjenom djelovanju. Potom se biskup osvrnuo na dio
Papina govora u zagrebaèkoj katedrali koji je se odnosi na
sveæenike te potaknuo nazoène da još zauzetije izgraðuju
dublji odnos prema Bogu, jedni prema drugima, i pozvao da
još marnije nastoje oko pastorala mladih i duhovnih zvanja.
Biskup je dodao da su i ovogodišnji mjeseèni susreti trajne
formacije mladih sveæenika išli upravo za spomenutim
ciljem, osvrnuvši se nakratko na teme koje su obraðivane te
im zahvalio za revnost kojom su na susretima sudjelovali.
Sveæenici su se zajedno s biskupom uputili u Duboku na
Papuku gdje su u prirodi organizirali rekreativni program sa
sportskim igrama te sudjelovali na domjenku kojeg su im
pripravili èlanovi Lovaèkog društva "Jelen" iz Velike.

Papa Benedikt XVI. u Hrvatskojika
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Dobro došli u Hrvatsku!
Govor predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipoviæa na
doèeku pape Benedikta XVI., Zraèna luka Zagreb, 4. lipnja
2011.
Vaša Svetosti!
Dobro došli u Hrvatsku! Hrvatska je poèašæena i raduje se
Vašem dolasku. Iznimna mi je èast da Vam mogu biti
domaæinom u Vašem državnom posjetu, a kao Predsjednik
Republike dijelim i radost milijuna hrvatskih vjernika
katolika koji Vas danas doèekuju kao Svetog Oca u
pastirskom pohodu.
Vaš dolazak pada u sretnom trenutku kada Hrvatska slavi
dvadesetu obljetnicu uspostave suvremene demokratske
države, države koja je u svoje zasade postavila dobrobit
slobodnih pojedinaca. Obljetnica je to koja se poklapa sa
zakljuèenjem naših pristupnih pregovora s Europskom
unijom. Došli ste, Vaša Svetosti, u trenutku kada se - na veæ
bliskom obzoru - jasno vidi ostvarenje potpunog formalnog
politièkog urastanja moderne Hrvatske u svijet kojemu
Hrvatska kulturno oduvijek pripada. 
Ranim priznanjem Hrvatske kao države u trenucima koji su
bili presudni ne samo za nastanak nego i za sam opstanak
moderne Hrvatske, Sveta je Stolica u politièkom smislu
odigrala kljuènu povijesnu ulogu. Snagu politièkog i
moralnog autoriteta Svete Stolice i Katolièke Crkve slijedile
su mnoge države, agresija na Hrvatsku je zaustavljena, i naš
je državni opstanak bio osiguran. U modernoj povijesti 20.
stoljeæa, djelujuæi iz prostora svoje duboke duhovne slobode,
Katolièka je Crkva u Hrvatskoj, posebno u razdoblju
revolucionarnog jednoumlja, odigrala važnu ulogu u
oèuvanju hrvatskog nacionalnog biæa i domoljublja. Za
obranu naše zemlje to se pokazalo presudnim. 
Hrvatska, zemlja s dugom kršæanskom tradicijom, s
katolièanstvom kao bitnim elementom nacionalnog i
kulturnog identiteta veæine svojih graðana, zalaže se za
slobodu religije, za pravo vjerskih zajednica da se, u skladu s
vlastitim uvjerenjima, slobodno organiziraju, za poštivanje
posebnosti identiteta razlièitih konfesija te poštivanje
njihova pravnog položaja. Zalaže se za promicanje
ekumenske i interkonfesionalne tolerancije i dijaloga. To su
vrijednosti koje pripadaju najboljim demokratskim
tekovinama suvremenog svijeta, a ujedno su i baština
Drugoga vatikanskog koncila, znaèajnog dogaðaja u
suvremenoj povijesti Crkve, u èijem su pokretanju i radu
sudjelovali kardinal Franjo Šeper i teolog Tomislav Šagi
Buniæ, prvi promicatelji koncilskog optimizma i tolerancije u
Hrvatskoj.
Meðutim, mnogo dublju korjenitu ulogu, ulogu koja danas
nadilazi nastanak moderne nacije, suvremeno
državotvorstvo, pa i samo domoljublje, odigrala je
univerzalna Crkva kao nositelj kršæanske civilizacije i
kulture. To je civilizacija i kultura u kojoj su se radi
dobrobiti èovjeka pojedinca slobodne volje spojili duh
ljubavi i razbora. Život èovjeka pojedinca, bez obzira na
vjersku pripadnost, život obitelji, naroda, države ili društva u
kojem postoji sklad ta dva naèela, dobar je život. Život u
kojemu je napuštena i jedna od te dvije temeljne sastavnice
nije dobar. U našem etièkom i moralnom sustavu vrijednosti
shvaæamo da razbor imamo da bismo bili dobri drugom
èovjeku u zajednici obitelji, naroda, društva. Kao biæima
zajednice, mjera naše dobrobiti izmjerena je s dobrobiti
našeg bližnjeg. Dobrobit zajednice i pojedinca moguæa je
ako smo na temeljima tradicije otvoreni i novim izazovima,

ako smo spremni na viziju i promjene koje nosi suvremeni
svijet, ako smo spremni raditi za buduænost. Otvorenost
novim idejama i vrijednostima, èini nas sposobnim svladati
izazove vremena koje dolazi.
Hrvatska je u svojim poèecima bila izložena mržnji i
bezumnosti, i izvana, ali i iznutra. Hrvatska je u svojim
poèecima stradala. Ali Hrvatska se ponosno digla na noge
kao zemlja europskih vrijednosti. 
Vaša Svetosti, u osnovi našega današnjeg društva, nalazi se
spremnost, odluènost naših graðana da se u trenucima
najtežih izazova, hrabro, u najvišem èinu razbora i ljubavi,
stave na raspolaganje zajednici, pa i svojim životom. 
Vaš dolazak u Hrvatsku kao Vrhovnog Sveæenika Katolièke
Crkve o dvadesetoj obljetnici naše države, tu je i zato da se
mi, ponosni baštinici kršæanske kulture i civilizacije,
podsjetimo da se u samoj najdubljoj osnovi plemenite žrtve
naših palih sjedinjuju upravo ljubav i razbor. Želio bih da
nas žrtva naših palih, nestalih i osakaæenih obveže sve,
svakog od nas, svakog graðanina ove zemlje. 
Obveza iz njihove žrtve najsnažnije se proteže na one meðu
nama kojima su drugi graðani povjerili upravljanje državom,
nama kojima povjeravaju svojim trudom teško steèen novac
zato da im služimo dobro i pravedno. Korupcija, bilo
moralna, bilo materijalna, izravno je uperena protiv
dobrobiti graðana i države, protiv duha ljubavi i razbora,
izravna je izdaja žrtve pale za Domovinu, izravna je izdaja
demokratskih vrijednosti, izravna je izdaja i kršæanske
baštine kojom se u Hrvatskoj toliko ponosimo. 
Premda je to možda manje oèito, posebno iz perspektive i
osjeæaja nanesenih nepravdi, ali i mjera dobrobiti jednoga
naroda ili jedne države u velikoj je mjeri odreðena s mjerom
dobrobiti naših bližnjih naroda, susjeda. 
Oslanjajuæi se na svoje kršæanske korijene, suvremena
Hrvatska želi biti velikodušna u opraštanju prema svojim
susjedima, jer kroz opraštanje nalazimo put pomirenja, a u
pomirenju uzajamnu dobrobit. Hrvatska nije otok, Hrvatska
živi u svijetu, Hrvatska živi sa svojim susjedima. Makar
nisam vjernik, u dubini svojih uvjerenja dijelim s vjernicima
iste vrijednosti. Stoga sam i u temelje svoje unutarnje
politike postavio pravdu i pravednost, a u temelje svoje
meðunarodne politike oprost i pomirenje meðu narodima. 
Vaša Svetosti, u Vama, u Sv. Stolici, u Crkvi Katolièkoj i
kršæanima u Hrvatskoj i u susjednim zemljama našao sam
sudionike te politike. Spremne sudionike oprosta i pomirenja
našao sam i u drugim religijama s kojima se i u Hrvatskoj i u
susjedstvu dodirujemo, posebno s pravoslavljem i islamom.
Mi dijelimo iste temeljne vrijednosti, mi s njima živimo i
moramo živjeti u skladu, jer ljubav i razbor ne žive meðu
zidovima, nego univerzalno. Oprost i pomirenje, i sami
neposredni proizvodi temeljnog jedinstva ljubavi i razbora, u
osnovi su suvremene Europe. Kroz njih se suvremena
Europa ujedinjuje, kroz taj se duhovni temelj naš kontinent
gotovo sasvim oslobodio prijetnje rata, najveæeg zla
èovjeèanstva. Kroz taj put oslobaðanja od uskogrudnosti
Zapadna je, Središnja i Istoèna Europa prošla prije nas. Bez
ovih dubokih kršæanskih osnova, bez praštanja i pomirenja,
ujedinjenje Europe ne bi bilo moguæe. Ujedinjenje Europe u
osnovi je kršæanski projekt. Upravo zbog te duboke
ukorijenjenosti hrvatskoga naroda u kršæanstvu, uvjeren sam
da æe naši graðani i graðanke velikom veæinom podržati
pristupanje Europskoj uniji. I ovom Vam se prilikom, Sveti
Oèe, još jednom zahvaljujem na Vašem ustrajnom
ohrabrivanju hrvatske buduænosti u ujedinjenoj Europi. 
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Vaša Svetosti, Vaš je pastoralni posjet u najveæoj mjeri
posveæen obitelji. U uvjetima ubrzane globalizacije, prodora
lake i drukèije komunikacije kroz masovne medije i
univerzalne društvene mreže, naša se društva pa i obitelji
danas susreæu s još nesluæenim izazovima veæ zamijeæenih
promjena tradicionalne paradigme odnosa. Bez obzira u
kojem se obliku u našoj suvremenosti ona pojavljivala,
obitelj ostaje temeljnom jedinicom u kojoj se gradi svako, pa
i hrvatsko društvo. Stoga je ona, kako stoji i u hrvatskom
Ustavu, „pod posebnom zaštitom države". Nalazimo se pred
nizom velikih pitanja na koja tek trebamo naæi odgovore. Svi
æemo, ukljuèujuæi i mene, ovih dana veoma pozorno
saslušati Vaša razmišljanja, Vaše rijeèi upuæene hrvatskim
obiteljima, rijeèi upuæene svima nama o obitelji. 
Neka nas Vaš dolazak još jednom podsjeti na ljubav,
razboritost i pomirenje. Dobro došli u Republiku Hrvatsku!

Govor pape Benedikta XVI. na sveèanosti dobrodošlice
Meðunarodna zraèna luka Zagreb Pleso, 4. lipnja 2011.
Gospodine Predsjednièe Republike Hrvatske, èasna braæo u
biskupstvu, poštovana gospodo predstavnici vlasti, draga
braæo i sestre!
S velikom radošæu dolazim meðu vas kao hodoèasnik uime
Isusa Krista. Srdaèno pozdravljam ljubljenu hrvatsku zemlju
i, kao nasljednik apostola Petra, velikim zagrljajem grlim sve
njezine stanovnike. Napose pozdravljam katolièku
zajednicu: biskupe, sveæenike, redovnike i redovnice,
vjernike, te posebice obitelji ove zemlje, koja je
blagoslovljena naviještanjem Evanðelja, nadom života i
spasenja za svakog èovjeka. Upuæujem prijazan pozdrav
Vama, Gospodine predsjednièe Republike Hrvatske, i
drugim civilnim i vojnim vlastima ovdje okupljenima.
Zahvaljujem Vam, Gospodine Predsjednièe, na srdaènim
rijeèima dobrodošlice te izražavam najbolje želje za visoku
dužnost koja vam je povjerena, kao i za mir i za napredak
cijele zemlje. 
U ovome se èasu želim prisjetiti triju pastoralnih posjeta
mog ljubljenog prethodnika, blaženoga Ivana Pavla II.,
Hrvatskoj te zahvaliti Gospodinu za dugu povijest vjernosti
koja povezuje vašu zemlju sa Svetom Stolicom. Brojimo
više od trinaest stoljeæa snažnih i posebnih veza, prokušanih
i uèvršæenih u ponekad teškim i bolnim okolnostima. Ta je
povijest rjeèiti dokaz ljubavi vašega naroda prema Evanðelju
i prema Crkvi. Od samih poèetaka, vaš narod pripada Europi
te joj, na poseban naèin, daje doprinos u duhovnim i
moralnim vrijednostima, koje su kroz stoljeæa oblikovale
svakodnevni život kao i osobni i nacionalni identitet njezine
djece. Izazovi suvremene kulture, prožete društvenim
raslojavanjem i nestabilnošæu, te obilježene individualizmom
koji pogoduje shvaæanju života bez obveza u neprestanom
traženju "prostora privatnosti", zahtijevaju uvjereno
svjedoèanstvo i smiono zauzimanje u promicanju temeljnih
moralnih vrijednosti, ukorijenjenih u društvenom životu i
identitetu staroga kontinenta. O dvadesetoj obljetnici
proglašenja neovisnosti i uoèi punopravnog pristupanja
Hrvatske Europskoj uniji, davna i nedavna prošlost vaše
zemlje potièe na promišljanje sve europske narode
pomažuæi, kako svakom pojedinom tako i èitavoj zajednici,
da oèuva i obnovi neprocjenjivu zajednièku baštinu ljudskih
i kršæanskih vrijednosti. Neka tako ova draga nacija, snagom
svoje bogate tradicije, pridonese da Europska unija cjelovito
vrjednuje to duhovno i kulturno blago.
S geslom "Zajedno u Kristu", draga braæo i sestre, dolazim s
vama proslaviti 1. nacionalni dan hrvatskih katolièkih
obitelji. Neka ovaj važan dogaðaj bude prigoda za ponovno
isticanje vrijednosti obiteljskog života i opæega dobra,

uèvršæivanje jedinstva, oživljavanje nade i zajedništvo s
Bogom, koji je temelj bratskog suživota i društvene
solidarnosti. 
Veæ sad iskreno zahvaljujem svima koji su sudjelovali u
pripravi i organizaciji moga posjeta. Pred današnjim
izazovima za Crkvu i civilno društvo, zazivam na ovu
zemlju i na sve njezine stanovnike, zagovor i pomoæ
blaženoga Alojzija Stepinca, Pastira kojega vaš narod voli i
štuje. Neka prati mlade naraštaje da žive u ljubavi koja je
potaknula Gospodina Isusa Krista da svoj život daruje za sve
ljude. Sveti Josip, brižni èuvar Otkupitelja i nebeski zaštitnik
vašega naroda, zajedno s Djevicom Marijom, "Najvjernijom
Odvjetnicom Hrvatske", neka vam danas i uvijek isprose mir
i spasenje. Hvala!

Pozdrav zadarskoga nadbiskupa Želimira Puljiæa
Susret Benedikta XVI. s predstavnicima kulture, akademske
zajednice, poduzetnika, civilnog društva, politike,
diplomatskog zbora te s poglavarima vjerskih zajednica u
Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, 4. lipnja 2011.
Sveti Oèe, ovi glazbeni tonovi vokalista folklornog ansambla
"Lado", koji nas vode u više sfere komunikacije i povezuju s
melodijom neba, žele Vam reæi ono što ljudska rijeè nije
kadra izraziti. Nama dvojici, prof. dr. Niki Zuraku i meni
pripala je osobita èast i obveza uputiti Vam rijeè
dobrodošlice. 
Dobro došli, Sveti Oèe! Hrvatska Vas prima i pozdravlja
raširenih ruku i radosna srca. Pri dolasku u zraènu luku
osjetili ste ne smo toplinu dana, nego još više toplinu naših
duša koje Vam oduševljeno klièu i mole neka je
blagoslovljen onaj koji dolazi uime Gospodnje. Vaša
nazoènost meðu nama Božji je blagoslov i dar zemlji i
narodu. Zbog toga Vas pozdravljam i zahvaljujem uime svih
koji su ovoga popodneva u Hrvatskom narodnom kazalištu,
kao i uime svih onih koji prate ovaj dogaðaj putem
televizije, radija i drugih medija. Posebice Vas pozdravljam
uime nemoænih i bolesnih koji svojim molitvama i
trpljenjem zalijevaju Vaš blagoslovljeni prolazak Lijepom
našom, kako od milja veæ stoljeæima nazivamo svoju
domovinu. Ona je danas još ljepša, još draža i slaða jer je
ugostila Vas koji predstavljate "slatkog Krista na zemlji"
kako je o papi pisala i govorila Katarina Sijenska. Ova pak
zgrada HNK nije imala ljepšeg dogaðaja u svojoj povijesti.
Zbog toga se posebice raduju ravnatelji opere, drame i baleta
sa svim svojim uposlenicima i djelatnicima. Ovo je dan koji
nam uèini Gospodin, a "ljubav Božja izlivena je u srcima
našim" (Rim 5, 5).
Dobro došli, Sveti Oèe, u naš glavni grad Zagreb, u našu
duhovnu, kulturnu i narodnu prijestolnicu. Ovaj grad je u
razlièitim sustavima bio znak osobite povezanosti
domovinske i iseljene Hrvatske. I kao što je izjava "do
godine u Jeruzalemu" bila utkana u društveni i vjerski život
Židova, tako su i Hrvati raseljeni po cijelom svijetu sanjali
doæi u svoj "bijeli Zagreb grad". A ovog 4. lipnja 2011.
Zagreb je doživio osobitu èast da je njegovim ulicama
prošao "bijeli Otac" koji pohaða svoju djecu i želi ih
blagosloviti i ohrabriti. Hvala Vam "bijeli Sveti Oèe" na tom
velikom daru. Hvala Vam i na ovom susretu s
predstavnicima civilnog društva, svijeta politike, znanosti,
kulture i poduzetništva, diplomatskog zbora te s
predstavnicima vjerskih zajednica.  
Vama, pastiru sveopæe Crkve i prijatelju ljudi, naroda i
èitavoga èovjeèanstva, od srca zahvaljujemo za ove trenutke
ljubavi i naklonosti. Hvala Vam za dar knjige o Isusu iz
Nazareta koja je prevedena i na hrvatski. Ohrabrite nas da
smjelo kroèimo putovima života i povedite nas Isusu Kristu,
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jedinom otkupitelju èovjeka. Zahvalna srca želimo pred
Vama obnoviti vjeru naših otaca, koja nam je prenesena od
stoljeæa sedmog. Unaprijed Vam zahvaljujemo i za rijeèi
koje æete nam danas i ovih dana upuæivati. Još jednom uime
ovdje nazoènih, kao uime svih onih koji Vas prate putem
medija izrièem iskrenu i srdaènu dobrodošlicu: Dobro nam
došli, Sveti Oèe!

Pozdrav prof. dr. Nike Zuraka, èlana Papinske
akademije za život
Susret Benedikta XVI. s predstavnicima kulture, akademske
zajednice, poduzetnika, civilnog društva, politike,
diplomatskog zbora te s poglavarima vjerskih zajednica u
Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, 4. lipnja 2011.
Sveti Oèe, teško je naæi prave rijeèi kojima bih izrekao svoju
radost kao i radost hrvatskog naroda zbog Vašeg pastirskog
pohoda. Predstavnici hrvatskih znanstvenika i kulturni
djelatnici osobito su radosni i zahvalni za ovaj dragi susret s
Vama. Vi ste kao profesor svojim predavanjima i
objavljenim radovima dali nemjerljivi obol razvoju teološke
znanosti, posebice na podruèju odnosa vjere, znanosti i
kulture. 
1. Ponosni smo na umjetnike i znanstvenike koji su nas
svojim radom zadužili i ostavili vrijedna djela u Domovini i
u inozemstvu, posebice one koji su djelovali u Vjeènom
gradu Rimu. Dopustite mi, Sveti Oèe, spomenuti samo neke: 
- kipar Ivan Duknoviæ (Giovanni Dalmata) iz XV. stoljeæa
èiji je reljef Bogorodica s djetetom i anðelima (Madonna con
Bambino) resio grobnicu blaženog Ivana Pavla II. prije
prijenosa njegovog tijela u baziliku sv. Petra. 
- umjetnik slikar Julije Kloviæ (Giulio Clovio) iz XVI.
stoljeæa koga su nazivali 'Michelangelom minijature'. 
- filozof, polihistor, humanist i uèenjak Frane Petriæ
(Francesco Patrizi) takoðer iz XVI. stoljeæa koji je predavao
platonsku filozofiju na Sveuèilištu La Sapienza. 
- ugledni lijeènik Gjuro Baglivi (Giorgio Baglivi), profesor
anatomije na Sveuèilištu La Sapienzi i arhijatar dvojice
papa, Inocenta XII i Klementa XI. na prijelazu 17. u 18.
stoljeæe. 
- svestrani genij isusovac Ruðer Boškoviæ (Ruggiero
Boscovich), astronom, filozof, matematièar i polihistor koji
se u Rimu proslavio uz ostalo i sanacijom pukotina na kupoli
bazilike Sv. Petra. Njegovu 300. obljetnicu roðenja
obilježavamo ove godine. To su samo neka imena, Sveti
Oèe, meðu brojnim zaslužnim ljudima hrvatskog porijekla
koji su ostavili tragove u Vjeènom gradu na podruèju
filozofije, teologije, književnosti, diplomacije, znanosti i
umjetnosti. 
2. Još jednom, Sveti Oèe, izrièem Vam iskrenu zahvalnost za
ovaj susret s predstavnicima znanstvenika i kulturnih
djelatnika. Kao što smo ponosni na umjetnike i znanstvenike
koji su svojim radom ostavili vidljive tragove u Vjeènom
gradu Rimu, tako smo ponosni i Bogu zahvalni što nas je iz
Vjeènog grada obasjavala svjetlost nauka svete Katolièke
Crkve. I posebice njezina skrb za razvoj školskih, odgojnih i
visokoškolskih ustanova. Ponosni smo što je veæ koncem
XIV. stoljeæa (1396.) utemeljeno Generalno filozofsko-
teološko uèilište dominikanskog reda u Zadru, što Hrvatsku
svrstava u red država s najstarijim sveuèilišnim gradovima
Europe. Uz to je iz Isusovaèke akademije nastalo 1669.
godine današnje Sveuèilište u Zagrebu. A prije 150 godina
ðakovaèki biskup Josip Juraj Strossmayer osnovao je
Akademiju znanosti i umjetnosti. To sve pokazuje kako su
ovdje Katolièka Crkva i znanost, odgoj, umjetnost i kultura
uspješno suraðivali. U duhu one misli velikog Maxa Plancka
da "za teologe sve poèinje s Bogom, a za znanstvenike sve

završava s Bogom". 
Okupljeni èlanovi Akademske zajednice Hrvatske svjesni su
koliku je ulogu imala vjera i Crkva u povijesti našega naroda.
Imajuæi k tomu u vidu kako su odnosi Svete Stolice i
hrvatskog naroda stoljeæima bili dobri, te koncem prošlog
stoljeæa okrunjeni diplomatskim odnosima i meðudržavnim
Ugovorima, uime hrvatske akademske zajednice, Sveti Oèe,
izrièem Vam srdaènu dobrodošlicu i želim ugodan i
blagoslovljen boravak u Hrvatskoj.

Oblikovanjem savjesti Crkva daje društvu svoj
dragocjeni prinos
Susret Benedikta XVI. s predstavnicima kulture, akademske
zajednice, poduzetnika, civilnog društva, politike,
diplomatskog zbora te s poglavarima vjerskih zajednica u
Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, 4. lipnja 2011.
Gospodine Predsjednièe, gospodo kardinali, èasna braæo
biskupi, poštovane dame i gospodo, draga braæo i sestre!
Sretan sam što mogu zapoèeti svoj posjet susreæuæi vas, koji
predstavljate razne slojeve hrvatskog društva i diplomatski
zbor. Srdaèno pozdravljam svakoga osobno kao i stvarnosti
kojima pripadate: vjerske zajednice, politièke, znanstvene i
kulturne ustanove, podruèja umjetnosti, gospodarstva i
športa. Od srca zahvaljujem monsinjoru Puljiæu i profesoru
Zuraku na lijepim rijeèima koje su mi uputili kao i
glazbenicima koji su me doèekali univerzalnim jezikom
glazbe. Dimenzija univerzalnosti, koja je odlika umjetnosti i
kulture, posebice se veže s kršæanstvom i katolièkom
Crkvom. Krist je pravi èovjek, i sve što je ljudsko nalazi u
Njemu i Njegovoj rijeèi puninu života i smisla.
Ovo je predivno kazalište znakovito mjesto, koje izražava
vaš nacionalni i kulturni identitet. Moæi susresti vas ovdje,
zajedno okupljene, još je jedan razlog duhovne radosti, jer
Crkva je otajstvo zajedništva i uvijek se raduje zajedništvu u
bogatstvu razlièitosti. Sudjelovanje predstavnika drugih
Crkvi i kršæanskih zajednica, kao i židovske i muslimanske
religije, potvrðuje da religija nije neka zasebna stvarnost u
odnosu na društvo, nego njegova prirodna sastavnica, koja
trajno priziva okomitu dimenziju, to jest, slušanje Boga kao
uvjet traganja za opæim dobrom, pravednosti i pomirenjem u
istini. Religija stavlja èovjeka u odnos s Bogom,
Stvoriteljem i Ocem sviju, te stoga treba biti snažan
èimbenik mira. Religije se uvijek moraju proèišæavati prema
ovoj istinskoj biti, kako bi odgovorile svom izvornom
poslanju.
Ovdje se želim usredotoèiti na središnju temu mojega
kratkog promišljanja: to je pitanje savjesti. Tema savjesti je
transverzalna glede raznih podruèja u kojima djelujete i
temelj je slobodnog i pravednog društva, kako na
nacionalnoj tako i na nadnacionalnoj razini. Naravno, mislim
na Europu, èija je Hrvatska oduvijek sastavnica na povijesno-
kulturnome planu, a to æe doskora biti i na politièko-
institucionalnoj razini. Valja priznati i razvijati velika
dostignuæa modernoga doba, to jest, priznavanje i jamstvo
slobode savjesti, ljudskih prava, slobode znanosti i time
slobodnoga društva, ali pri tom zadržati otvorenima razum i
slobodu prema njihovu nadnaravnom temelju, kako bi se
izbjeglo to da se ta dostignuæa samo-izbrišu, kao što nažalost
nerijetko možemo ustvrditi. Kvaliteta društvenoga i
graðanskoga života, kvaliteta demokracije dobrim dijelom
ovise o tomu "kritièkom" èimbeniku, odnosno savjesti, o
tome kako je se shvaæa i o tome koliko se ulaže u njezino
oblikovanje. Ako se savjest, prema prevladavajuæem
modernom shvaæanju, ogranièi u subjektivni okvir, u koji se
smješta religiju i moral, onda krizi zapada nema lijeka, a
Europa je osuðena na nazadovanje. Ako se naprotiv savjest
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otkrije kao mjesto slušanja istine i dobra, mjesto
odgovornosti pred Bogom i braæom ljudima, što je protiv
svake diktature, onda ima nade za buduænost. 
Zahvalan sam profesoru Zuraku jer je spomenuo kršæanske
korijene brojnih kulturnih i znanstvenih ustanova ove
zemlje, što se uostalom vidi i diljem Europe. Treba
spominjati te zaèetke, pa i zbog povijesne istine, i vrlo je
važno znati pomno išèitavati te korijene, jer oni mogu i
danas nadahnjivati. Kljuèno je otkriti snagu nekog dogaðaja,
primjerice, nastajanja jednog sveuèilišta, ili nekog kulturnog
pokreta, ili neke bolnice. Valja shvatiti zašto i kako je do
toga došlo, kako bi se i danas vrjednovala ta snaga, koja je
duhovna stvarnost, a postaju kulturnom i onda i društvenom.
U temelju svega su muškarci i žene, dakle, osobe - savjesti,
voðene snagom istine i dobra. Neki su od svijetlih likova ove
zemlje veæ spomenuti. 
Ja bih želio spomenuti oca Ruðera Josipa Boškoviæa,
isusovca, roðenog u Dubrovniku prije tri stotine godina, 18.
svibnja 1711. On vrlo dobro utjelovljuje sretnu svezu
izmeðu vjere i znanosti, koje se uzajamno potièu na
propitivanje, koje je istovremeno otvoreno, raznoliko, ali i
sintetièko. Njegovo najpoznatije djelo Teorija prirodne
filozofije, objavljeno u Beèu, a zatim i u Veneciji polovicom
osamnaestoga stoljeæa, nosi vrlo znakovit podnaslov: redacta
ad unicam legem virium in natura existentium, to jest
"prema jedinom zakonu postojeæih snaga u prirodi." U
Boškoviæu imamo analizu, imamo prouèavanje mnogovrsnih
znanstvenih grana, ali imamo i strast za jedinstvom. A to je
tipièno za katolièku kulturu. Zbog toga je osnivanje
Katolièkog sveuèilišta u Hrvatskoj znak nade. Želim da ono
pridonese ujedinjenju izmeðu raznih dijelova suvremene
kulture, vrijednosti i identiteta vašega naroda, nastavljajuæi
plodan crkveni doprinos povijesti plemenite hrvatske nacije.
Vratimo se ocu Boškoviæu, struènjaci vele da njegova teorija
"kontinuiteta" vrijedi i za prirodne znanosti i za geometriju,
što se na izvrstan naèin podudara s nekim velikim otkriæima
suvremene fizike. Što reæi? Odajemo priznanje slavnome
Hrvatu, ali i istinskom isusovcu: èastimo štovatelja istine
koji dobro zna koliko ga ona nadvisuje, ali koji takoðer zna,
u svjetlu istine, upotrijebiti do kraja sposobnosti razuma
kojima ga je Bog obdario.
No, osim odavanja priznanja, treba koristiti metodu umnog
otvaranja tih velikana. Vratimo se dakle savjesti kao
glavnom èimbeniku za kulturnu izgradnju i za promicanje
opæeg dobra. Oblikovanjem savjesti, Crkva daje društvu svoj
dragocjeni prinos. Taj se doprinos poèinje oblikovati u
obitelji, a uèvršæuje u župi, gdje se djeca i mladi uèe
produbljivanju Svetog pisma, koje je "veliki kodeks"
europske kulture. Istodobno uèe o smislu zajednice,
utemeljene na daru, a ne na gospodarskom interesu ili na
ideologiji, nego na ljubavi, koja je "glavna pokretaèka sila
istinskog razvoja svake osobe i cijeloga èovjeèanstva"
(Caritas in veritate, 1). Ta se logika besplatnosti, nauèena u
djetinjstvu i mladosti, potom živi u svakom okviru, u igri i u
športu, u meðusobnim odnosima, umjetnosti, u
dragovoljnom služenju siromašnima i patnicima, a kada je
jednom usaðena, onda se može primjenjivati i u složenijim
podruèjima politike i ekonomije, suraðujuæi da jedan polis –
grad, bude ugodan i gostoljubiv, da ne bude prazan, lažno
neutralan, nego bogat ljudskim sadržajima, s izrazitom
etièkom crtom. Vjernici laici su zapravo pozvani da tu
velikodušno žive svoju izobrazbu, vodeæi se naèelima
socijalnog nauka Crkve za istinsku laiènost, za socijalnu
pravdu, za obranu života i obitelji, za slobodu vjere i odgoja.
Cijenjeni prijatelji, vaša nazoènost i hrvatska kulturna
baština potaknuli su me na ova kratka promišljanja.
Ostavljam vam ih kao znak mojega poštovanja, a povrh

svega kao želju Crkve da, pronoseæi svjetlo Evanðelja, hodi
u vašem narodu. Zahvaljujem vam na pozornosti i od srca
blagoslivljam vas, vaše najmilije i vaše rad.

Papin susret s mladima
Pozdrav predsjednika HBK mons. Marina Srakiæa, Trg bana
Josipa Jelaèiæa, Zagreb, 4. lipnja 2011.
Sveti Oèe! U ovome povijesnom, sveèanom i svetom
dogaðaju nas ovdje prisutne, i one koji nisu ovdje, ali nas
prate putem radija i televizije, prožimaju osjeæaji ushiæenja i
zahvalnosti Bogu Ocu, i stoga uime svih klièem:
"Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!" Svetosti,
dobro došli u našu Hrvatsku! Dobro došli u Zagreb!
Da, srdaèno Vas pozdravljam uime svega Božjega naroda,
hrvatskoga i svih ostalih naroda, pastira, svih vjernika laika i
svih ljudi dobre volje. Nadasve Vas pozdravljam uime ovdje
okupljene katolièke mladeži, koja je došla iz cijele Hrvatske,
iz Bosne i Hercegovine, te ostalih zemalja gdje žive brojne
hrvatske katolièke zajednice. Dopustite mi da ovoga èasa
ponovim rijeèi što ih je Vaša Svetost izgovorila u
plemenitom èinu preuzimanja odgovorne službe Petrova
nasljednika: "Molim vas, ne dajte da mi uzmanjka vaša
podrška!" – "Vi prego, non fatemi mai mancare questo
vostro sostegno!" Sveti Oèe, mladi ovdje prisutni žele Vam
pokazati da Vam u ispunjavanju Vaše službe Petra naših
dana neæe nikada nedostajati podrška ove mlade Crkve! 
Sveti Oèe, hrvatska katolièka mladež, prianjajuæi uz Krista u
njegovoj Crkvi, upire pogled na muèeništvo za pravdu i
istinu, za obranu prava èovjeka i vjerske slobode blaženoga
Alojzija Stepinca, taj "najsvjetliji lik Crkve u Hrvata". Crkva
u Hrvatskoj ponosna je na svoje sinove i kæeri. Sveti Oèe,
pozdravljam Vas uime naših kršæanskih obitelji koje se
danas i sutra prvi put sabiru na Nacionalni susret hrvatskih
katolièkih obitelji. Želimo produbiti svijest ljudi našega
vremena predstavljajuæi obitelj kao nenadomjestivu zametnu
stanicu rasta naroda i Crkve. Osim što je izvor života, ona je
mjesto i najidealnija sredina u kojoj život, odnosno ljudsko
biæe može rasti i ostvarivati se. 
Sveti Oèe, Vi nam dolazite u vrijeme kada se svijet i naš
narod nalaze u ozraèju ozbiljne kulturne, gospodarske i
politièke krize, iza koje se krije duboka kriza duha. Ta kriza
širi malodušnost, produbljuje ideološke i druge podjele,
pojaèava nezadovoljstvo, iza koje se teško nazire izlaz. Vaša
Svetosti, dozivamo u svijest prisutnost blaženog Ivana Pavla
II., koji se zauzima za ovaj svoj ljubljeni narod, da saèuva
svoje kršæanske korijene. Njega doživljavamo meðu nama u
vrijeme kada Hrvatska oèekuje svoj ulazak u Europsku
uniju. S tim u vezi vrijedno je podsjetiti se oèinskih rijeèi
koje je Vaša Svetost uputila nama biskupima prigodom
posjeta ad limina prije pet godina: "Vaša zemlja, Hrvatska,
oduvijek živi u okviru europske civilizacije, te s razlogom
stoga želi biti priznata kao èlan Europske unije...
Ohrabrujuæi vas da ustrajete, jamèim vam podršku Svete
Stolice, koja je uvijek cijenila i voljela Hrvatsku." Svetosti,
hvala Vam na toj brizi za Hrvatsku!
Sveti Oèe! Stojimo – "Zajedno u Kristu" – pred èasnim
likom Gospe od Kamenitih vrata. U jednom od naših brojnih
marijanskih svetišta èitamo stoljetni natpis: "Maria, melioris
mundi origo" – "Marija, poèetak boljega svijeta". Svi želimo
bolju buduænost, bolji svijet. Danas, zajedno s Vašom
Svetosti, molimo Nebesku Majku rijeèima tradicionalnog
zaziva, nama tako dragog: "Najvjernija odvjetnice, na
braniku stoj! Èuvaj našu svetu vjeru i hrvatski rod!" Neka
Djevica Vjerna sve nas zagovara i neka nam isprosi vjernost
prema Bogu i povjerenje prema èovjeku. Još jednom:
"Svetosti, dobro nam došli!"

Prilog dokumentiika

198. lipnja 2011. broj 23/2011



Papina poruka mladima
Molitveno bdjenje mladih s papom Benediktom XVI. na
zagrebaèkom Trgu bana Josipa Jelaèiæa, 4. lipnja 2011.
Draga mladeži!
Sve vas srdaèno pozdravljam! Osobito sam zadovoljan što
sam ovdje s vama, na ovom povijesnom trgu koji je srce
grada Zagreba. Ovaj je trg mjesto susreta i komunikacije, na
kojemu èesto prevladava žamor i svakodnevna vreva. A
sada, vaša ga nazoènost gotovo pretvara u "hram", èiji je
svod samo nebo, koje se veèeras èini kao da se naginje nad
nas. U tišini želimo primiti Rijeè Božju koja je naviještena,
kako bi prosvijetlila naš um i zagrijala naše srce.

Iskreno zahvaljujem monsinjoru Srakiæu, Predsjedniku
Biskupske konferencije, za rijeèi kojima nas je uveo u ovaj
naš susret. Na poseban naèin pozdravljam dvoje mladih te
im zahvaljujem što su nam dali svoja lijepa svjedoèanstva.
Danielovo iskustvo podsjeæa na ono svetoga Augustina;
iskustvo je to traženja ljubavi negdje "vani", a poslije se
otkriva da mi je bliže od mene samoga, "dodiruje" me u
mojoj dubini i proèišæava… Mateja nam je pak govorila o
ljepoti zajednice koja otvara srce, um i narav… Hvala vam
oboma!

Sveti nas je Pavao, u èitanju koje smo èuli, pozvao da se
"radujemo u Gospodinu uvijek" (Fil 4,4). Rijeè je to po
kojoj duša zadrhti, ako uzmemo u obzir da Apostol naroda tu
poslanicu piše kršæanima u Filipima dok je bio u zatvoru, u
išèekivanju presude. On je okovan, ali navještaj i
svjedoèanstvo Evanðelja ne mogu biti zatoèeni. Iskustvo
svetoga Pavla pokazuje kako je, na našem putu, moguæe
oèuvati radost i u mraènim trenucima. Na koju on to radost
misli? Svi znamo da u srcu svakog èovjeka boravi snažna
èežnja za sreæom. Svako djelo, svaka odluka, svaka nakana
nosi u sebi tu skrivenu intimnu i prirodnu potrebu. Ali, vrlo
èesto, primijetimo da smo pouzdanje položili u stvarnosti
koje ne ispunjavaju tu želju, nego štoviše, otkrivaju svu
njihovu neizvjesnost. I upravo se u tim trenucima osjeæa
potreba za neèim što "nadilazi", što daje smisao
svakodnevnom životu.

Dragi prijatelji, vaša je mladost vrijeme koje vam Gospodin
daruje da biste mogli otkriti smisao postojanja! To je vrijeme
velikih obzora, snažno življenih osjeæaja, ali i strahova zbog
zahtjevnih i trajnih odluka, teškoæa u uèenju i radu, pitanja o
otajstvu boli i patnje. Još više, to predivno razdoblje vašega
života u sebi nosi duboku èežnju, koja ne briše sve ostalo,
nego ga uzdiže kako bi mu dala puninu. U Ivanovu
Evanðelju Isus, obraæajuæi se svojim prvim uèenicima, pita:
"Što tražite?" (Iv 1,38). Draga mladosti, te rijeèi, to pitanje
nadilazi vrijeme i prostor, zahtijeva od svakoga muškarca i
svake žene da se otvori životu, i traži pravi put… I evo ono
što iznenaðuje: Kristov glas i vama ponavlja: "Što tražite?".
Isus vam danas govori: putem Evanðelja i Duha Svetoga, da
je On vaš suvremenik. On je onaj koji traži vas, prije nego vi
Njega!
Potpuno poštujuæi vašu slobodu, On se približava svakome
od vas i predlaže sebe kao istinski i odluèujuæi odgovor na
onu èežnju koja prebiva u vašem biæu, na želju za životom
koji vrijedi živjeti. Pustite da vas uzme za ruku! Pustite da
bude prijatelj i suputnik na vašem putu! Pouzdajte se u
Njega, neæe vas nikada razoèarati! Isus vam daje da izbliza
upoznate ljubav Boga Oca, daje vam da shvatite da se vaša
sreæa ostvaruje u prijateljstvu s Njime, u zajedništvu s
Njime. Stvoreni smo i spašeni iz ljubavi. I samo u onoj
ljubavi, koja želi i traži dobro drugoga, uistinu možemo
iskusiti smisao života, i radosni smo što ga živimo, pa i u

naporima, kušnjama, razoèaranjima, èak i plivajuæi protiv
struje.

Dragi mladi, ukorijenjeni u Kristu, moæi æete u punini živjeti
ono što jeste. Kao što znate, na toj sam temi razvio svoju
poruku za sljedeæi Svjetski dan mladih, koji æe nas okupiti u
kolovozu u Madridu, i prema kojemu idemo. Pošao sam od
snažnoga izraza svetoga Pavla: "Ukorijenjeni i nazidani na
Kristu, uèvršæeni u vjeri" (Kol 2,7). Rastuæi u prijateljstvu s
Gospodinom, kroz Njegovu Rijeè, Euharistiju i pripadnost
Crkvi, uz pomoæ vaših sveæenika, moæi æete svima svjedoèiti
radost susreta s Njim koji vas uvijek prati, i zove vas živjeti
u pouzdanju i nadi. Gospodin Isus nije Uèitelj koji zavarava
svoje uèenike; On jasno kaže da hod s Njim zahtijeva
zalaganje i osobnu žrtvu, ali se isplati! Dragi mladi prijatelji,
ne dopustite da vas zavedu privlaèna obeæanja lakog
uspjeha, naèini života koji daju prednost izgledu, na štetu
nutrine. Ne popuštajte kušnjama da se potpuno pouzdate u
posjedovanje, u materijalne stvari, odrièuæi se slijediti istinu
koja ide dalje, poput visoke zvijezde na nebu, kamo vas
Krist želi povesti. Dopustite da vas povede u Božje visine!U
doba vaše mladosti, podupire vas svjedoèanstvo brojnih
Gospodinovih uèenika, koji su živjeli u svom vremenu
noseæi u srcu novost Evanðelja.
Sjetite se Franje i Klare iz Asiza, Ruže iz Viterba, Terezije
od Djeteta Isusa, Dominika Savija.

Koliko mladih svetaca i svetica u velikom krilu Crkve! Ali
ovdje, u Hrvatskoj, vi i ja upravimo misli na blaženoga Ivana
Merza. Sjajan mladiæ, u potpunosti ukljuèen u društveni
život, koji nakon preminuæa mlade Grete, njegove prve
ljubavi, kreæe sveuèilišnim putom. U godinama Prvoga
svjetskog rata nalazi se pred razaranjem i smræu, ali sve ga to
oblikuje i izgraðuje, dajuæi mu da nadvlada trenutke krize i
duhovne borbe. Ivanova je vjera toliko ojaèala da se
posveæuje prouèavanju liturgije i zapoèinje snažan apostolat
meðu samim mladima. Otkriva ljepotu katolièke vjere i
shvaæa da je njegov životni poziv živjeti, i èiniti da živi,
prijateljstvo s Kristom. Koliko divnih djela ljubavi i dobrote
ispunja njegov put. Umire 10. svibnja 1928., sa samo 32
godine, nakon nekoliko mjeseci bolesti, prikazujuæi svoj
život za Crkvu i mlade.

Taj mladi život, darovan iz ljubavi, nosi Kristov miris, te je
svima poziv da se ne bojimo povjeriti sebe Gospodinu, kao
što to, na poseban naèin, razmatramo u Djevici Mariji, Majci
Crkve, koja se ovdje ljubi i èasti kao "Majka Božja od
Kamenitih vrata" ("Madre di Dio della Porta di Pietra").
Veèeras želim Njoj povjeriti svakoga od vas, da vas prati
svojom zaštitom, a nadasve da vam pomogne susresti
Gospodina i u Njemu pronaæi puni smisao vašeg postojanja.
Marija se nije bojala cijelu sebe darovati u Božji nacrt; u
Njoj vidimo koji je naš cilj: puno zajedništvo s Gospodinom.
Cijeli je naš život hod prema Jednoj i Trojednoj Ljubavi koja
je Bog; tako možemo živjeti u sigurnosti da nikada neæemo
biti napušteni. Dragi mladi Hrvati, grlim vas sve kao djecu!
Nosim vas u srcu i ostavljam vam svoj blagoslov.

"Radujte se u Gospodinu uvijek"! Njegova radost, radost
istinske ljubavi, neka bude vaša snaga. Amen. Hvaljen Isus i
Marija!

.
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Pozdrav kardinala Josipa Bozaniæa papi Benediktu XVI.
Euharistijsko slavlje u prigodi Prvoga nacionalnog susreta
hrvatskih katolièkih obitelji, Zagreb, Hipodrom, 5. lipnja
Sveti Oèe! U velikoj radosti, koja je dar Duha Svetoga, i
koja u jednu obitelj sabire ovo mnoštvo Kristovih vjernika,
stojim pred Vama s osjeæajima duboke zahvalnosti i
upuæujem Vam pozdrav srdaène dobrodošlice na poèetku
ove sveèane Euharistije. Ispunjen poštovanjem i ljubavlju
prema Vašoj èasnoj Osobi svjedoèim Vam zanos koji u ovaj
sveti dan prožima srca ljudi cijele nam Hrvatske. Mi,
okupljeni hrvatski biskupi, okruženi sveæenicima,
redovnicima, redovnicama i vjernièkim mnoštvom, te
praæeni prisutnošæu kardinala, biskupa i hodoèasnika iz
drugih zemalja – osobito iz drage nam Bosne i Hercegovine -
 u ovaj smo Dan Gospodnji "zajedno u Kristu", te Vam
glasom "jednoga srca i jedne duše", klièemo: "Blagoslovljen
koji dolazi u ime Gospodnje!" (Ps 118, 26). Ovo mjesto u
gradu Zagrebu, na kojemu smo danas okupljeni oko Kristova
oltara, za nas je važno spomen-mjesto prvoga (1994.), od
triju blagoslovljenih pohoda Hrvatskoj pape Ivana Pavla II.,
kojega ste upravo Vi, prije mjesec dana na radost èitave
Crkve proglasili blaženim. Njegova oèinska briga, koju smo
kao narod i država u danima velikih kušnja iskusili po
njegovim molitvama, odluènim gestama i hrabrim rijeèima
Istine, danas se pretaèe u snagu nebeskoga zagovora. Stoga
Vam, Sveti Oèe, zahvaljujemo za dar novoga zagovornika u
nebu, blaženog Ivana Pavla II.!
Predivno je što se ovaj dan slavlja naše vjere i crkvenosti
stapa s Prvim nacionalnim susretom hrvatskih katolièkih
obitelji. Time se zorno oèituje da kršæanska obitelj uvijek
pronalazi svoj identitet i obnavlja snagu u otajstvu Krista i
otajstvu Crkve. Želeæi odgovoriti na izazove koji danas
stavljaju na kušnju vrjednote obitelji i uzvišeno dostojanstvo
života, ove smo godine, pod geslom "Zajedno u Kristu", u
središte pastoralnih nastojanja i briga stavili obitelj. Ovaj
susret kruna je tih nastojanja i ujedno poticaj na novi zamah
u zalaganju za obitelj kao najsvetiju ustanovu zdravoga
društva. Sveti Oèe, uvjereni smo da æe Vaša prisutnost i
Vaša rijeè biti ohrabrenje svim obiteljima, osobito onima
koje trpe, kao i svima mladima kojima se, po daru života u
kršæanskoj obitelji, povjerava odgovornost za buduænost
Crkve i društva.
Sveti Oèe, dolazite nam da nas uèvrstite u vjeri. I mi Vas s
vjerom primamo. Hvala Vam na ovom pohodu, kojim ste
uslišali naše ponavljane molbe i na taj naèin iskazali svoju
pastirsku brigu prema Crkvi u Hrvatskoj. Zahvaljujemo Vam
za sve što za nas èinite, za ljubav koju nam oèitujete. Vama
je poznat ovaj narod hrvatski, njegov mukotrpni hod tijekom
povijesti, njegovi kršæanski korijeni i plodovi. Uvijek ste
pokazivali koliko cijenite hrvatske vjernike. Susretali ste ih
na životnim putovima na kojima su svjedoèili o privrženosti
Crkvi, Majci Božjoj i Petrovim nasljednicima.
Sveti Oèe, neka Vaša rijeè, Vaša molitva i Vaša sveta
služba, po otajstvu Božje Rijeèi i Kristova Tijela, bude
okrjepa našoj vjeri i svjetlo svima koji žele živjeti put Istine.
Preporuèujuæi se zagovoru Presvete Djevice, koju ovdje
gledamo u liku Majke Božje Bistrièke, zagovoru blaženoga
Alojzija Stepinca i blaženoga Ivana Pavla II., molimo da se
preobražajna snaga Duha Svetoga oèituje u nama da, živeæi
"zajedno u Kristu", proslavljamo Božje ime meðu ljudima
(usp. 1Pt 4, 16). Dok otvaramo svoja srca i duh Vašoj blizini
i pastirskoj rijeèi, uime svih ovdje sabranih molim: Sveti
Oèe, pouèite nas, ohrabrite nas i svojim nas apostolskim
blagoslovom podržite! Ovaj Vam se vjerni narod istinski
raduje! Blagoslovljen koji dolazi uime Gospodnje!

Propovijed pape Benedikta XVI. na slavlju s obiteljima
Euharistijsko slavlje u prigodi Prvoga nacionalnog susreta
hrvatskih katolièkih obitelji, Zagreb, Hipodrom, 5. lipnja
Draga braæo i sestre!
U ovoj svetoj misi koju s radošæu predvodim u
koncelebraciji s brojnom braæom u biskupstvu i s velikim
brojem sveæenika, zahvaljujem Gospodinu za sve drage
obitelji ovdje okupljene, kao i za sve druge koje su s nama
povezane putem radija i televizije. Posebna zahvalnost
kardinalu Josipu Bozaniæu, zagrebaèkom nadbiskupu, za
srdaène rijeèi na poèetku svete mise. Svima upuæujem svoj
pozdrav te izražavam svoju veliku ljubav zagrljajem mira!
Proslavili smo nedavno Uzašašæe Gospodinovo te se
pripravljamo da primimo veliki dar Duha Svetoga. U
prvome smo èitanju vidjeli kako je apostolska zajednica bila
okupljena u molitvi u Dvorani posljednje veèere s Marijom,
Isusovom majkom (usp. Dj 1,12-14). To je slika Crkve koja
produbljuje svoje korijene u uskrsnom dogaðaju. Ta je
zapravo Dvorana mjesto gdje je Isus, na posljednjoj veèeri,
ustanovio Euharistiju i sveæeništvo, i gdje je, pošto je
uskrsnuo od mrtvih, izlio Duha Svetoga nad Apostole
upravo te uskrsne veèeri (usp. Iv 20,19-23). Gospodin je
svojim uèenicima naredio da "ne napuštaju Jeruzalem, nego
neka èekaju Obeæanje Oèevo" (Dj 1,4); tražio je, naime, da
ostanu zajedno kako bi se pripravili primiti dar Duha
Svetoga. I oni su se skupili u molitvi zajedno s Marijom u
Dvorani išèekujuæi obeæani dogaðaj (usp. Dj 1,14). Ostati
zajedno bio je Isusov preduvjet da bi primili Duha Tješitelja,
a produžena molitva bila je pretpostavka njihove sloge. Tu
nalazimo zadivljujuæu pouku za svaku kršæansku zajednicu.
Katkad se misli da misionarski uspjeh ponajprije ovisi o
pomnom programiranju i mudrom izvršavanju neke
konkretne obveze. Sigurno, Gospodin traži našu suradnju, ali
prije bilo kojega našega odgovora potrebna je njegova
inicijativa: Njegov je Duh pravi zaèetnik Crkve i njega valja
zazivati i primiti.
U Evanðelju smo èuli prvi dio takozvane Isusove
"sveæenièke molitve" (usp. Iv 17, 1-11a) – na završetku
oproštajnoga govora – pune povjerenja, miline i ljubavi.
Nazvana je "sveæenièkom molitvom", jer se u njoj Isus
predstavlja u sveæenièkom stavu, kao onaj koji zagovora za
svoje, u trenutku kada treba napustiti ovaj svijet. Ulomkom
prevladavaju dva izraza: èas i slava. Rijeè je o èasu smrti
(usp. Iv 2,4; 7,30; 8,20), èasu u kojom Krist ima prijeæi s
ovoga svijeta k Ocu (13, 1). No taj je èas istodobno èas
njegove proslave koja se ispunjava preko križa, a evanðelist
Ivan to naziva "uzvišenje", odnosno uzdizanje, podizanje u
slavu: èas Isusove smrti, èas krajnje ljubavi je èas njegove
najviše slave. I za Crkvu, za svakoga kršæanina, najviša slava
je slava Križa, a to znaèi živjeti u ljubavi, u posvemašnjem
daru Bogu i drugima.
Draga braæo i sestre! Vrlo sam rado prihvatio poziv što su mi
ga uputili hrvatski biskupi da posjetim ovu zemlju prigodom
prvoga Nacionalnoga susreta hrvatskih katolièkih obitelji.
Želim izraziti koliko visoko cijenim tu osjetljivost i
zauzetost za obitelj, ne samo zbog toga što se ta temeljna
ljudska stvarnost danas, u vašoj zemlji kao i drugdje, mora
suoèiti s teškoæama i prijetnjama, pa stoga ima i posebnu
potrebu da se evangelizira i podrži, nego i stoga što su
kršæanske obitelji temelj za odgoj u vjeri, za izgradnju Crkve
kao zajedništva i za njezinu misionarsku nazoènost u
najrazlièitijim životnim situacijama. Znam za velikodušnost
i predanje s kojima vi, dragi pastiri, služite Gospodinu i
Crkvi. Vaš svakodnevni rad odgajanja u vjeri novih
naraštaja, kao i priprave na brak i praæenje obitelji, glavni je
put obnove Crkve, kojim se takoðer oživljava društveno
tkivo zemlje. Nastavite s tom raspoloživošæu ovu vašu
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dragocjenu pastirsku zauzetost!
Svakomu je dobro poznato kako je kršæanska obitelj posebni
znak Kristove nazoènosti i ljubavi i kako je ona pozvana dati
posebni i nenadomjestivi doprinos evangelizaciji. Blaženi je
Ivan Pavao II., koji je èak tri puta posjetio ovu plemenitu
zemlju, tvrdio da je "kršæanska obitelj pozvana živo i
odgovorno sudjelovati u poslanju Crkve na vlastiti i
originalni naèin, stavljajuæi u službu Crkve i društva samu
sebe u svojem biti i djelovati, kao intimno zajedništvo života
i ljubavi" (Familiaris consortio, 50). Kršæanska je obitelj
uvijek bila primarni put prenošenja vjere te i danas posjeduje
velike moguænosti za evangelizaciju u mnogovrsnim
okruženjima.
Dragi roditelji, trajno se obvežite uèiti svoju djecu moliti, i
molite s njima; približite ih sakramentima, osobito
Euharistiji jer ove godine slavite 600 godina "ludbreškog
euharistijskog èuda"; uvedite ih u život Crkve; u intimi doma
nemojte se bojati èitati Sveto pismo, obasjavajuæi tako
obiteljski život svjetlom vjere i hvaleæi Boga kao Oca.
Budite poput male Dvorane posljednje veèere, poput one
Marijine i uèenika, u kojoj se živi jedinstvo, zajedništvo,
molitva!
Danas, Bogu hvala, mnoge kršæanske obitelji stjeèu sve više
svijest o svojem misijskom pozivu te se ozbiljno zauzimaju
u svjedoèenju za Krista Gospodina. Blaženi Ivan Pavao II
govorio je: "Prava obitelj, utemeljena na braku, sama je po
sebi dobra vijest za svijet". I dodaje: "U naše vrijeme sve su
brojnije obitelji koje aktivno sudjeluju u evangelizaciji… U
Crkvi je dozreo trenutak obitelji, a to je takoðer trenutak
misionarske obitelji" (Angelus, 21. listopada 2001.).
U današnjem je društvu više no ikad žurno potrebna
nazoènost uzornih kršæanskih obitelji. Moramo na žalost
ustanoviti, da se, posebno u Europi, širi sekularizacija koja
Boga života gura na rub te donosi rastuæu razjedinjenost
obitelji.
Apsolutizira se sloboda bez odgovornosti za istinu, i njeguje
se, kao ideal, individualno dobro preko potrošnje
materijalnih dobara te površnih iskustava, ne vodeæi raèuna
o kvaliteti odnosa s osobama i o najdubljim ljudskim
vrijednostima; ljubav se svodi na sentimentalni osjeæaj i
zadovoljavanje nagonskih poriva, bez nastojanja da se stvore
trajne veze meðusobne pripadnosti i bez otvorenosti životu.
Pozvani smo da se odupremo tom mentalitetu! Uz rijeè
Crkve, veoma je važno i svjedoèenje te zauzetost kršæanskih
obitelji, vaše konkretno svjedoèanstvo, posebno kao potvrda
nepovredivosti ljudskoga života od zaèeæa do njegova
prirodnoga skonèanja, što je jedinstvena i nezamjenjiva
vrijednost obitelji utemeljene na braku i na potrebi
zakonskih odredbi koje bi podupirale obitelji u zadaæi
raðanja i odgoja djece.
Drage obitelji, budite hrabre! Ne popuštajte tom
sekulariziranom mentalitetu koji nudi suživot kao pripravu
ili èak kao zamjenu za brak! Pokažite svojim životnim
svjedoèanstvom da je moguæe ljubiti poput Krista,
bezrezervno, da se nije potrebno bojati brige za drugu osobu!
Drage obitelji, radujte se oèinstvu i majèinstvu! Otvorenost
životu znak je otvorenosti prema buduænosti, pouzdanja u
buduænost, kao što poštivanje naravnoga zakona oslobaða
osobu, a ne ubija je! Dobro obitelji je dobro i Crkve. Želio
bih istaknuti ono što sam tvrdio prije: "Izgradnja svake
pojedine kršæanske obitelji smješta se unutar veæe obitelji
Crkve, koja je podupire i nosi sa sobom. I obratno, Crkvu
grade obitelji, male kuæne crkve" (Discorso di apertura del
Convegno ecclesiale diocesana di Roma, 6. lipnja 2005:
Insegnamenti di Benedetto XVI, I, 2005, p. 205). Molimo
Gospodina da obitelji budu uvijek više male Crkve, a
crkvene zajednice da budu više obitelj!

Drage hrvatske obitelji, živeæi u zajedništvu vjere i ljubavi,
budite što oèitiji svjedoci obeæanja koje je Gospodin,
uzašavši na nebo dao svakomu od nas: "…ja sam s vama sve
dane do svršetka svijeta" (Mt 28,20). Dragi hrvatski kršæani,
osjeæajte se pozvanima naviještati evanðelje cijelim svojim
biæem; osjetite snagu Gospodnje rijeèi: "Poðite i uèinite
mojim uèenicima sve narode" (Mt 28,19). Djevica Marija,
Kraljica Hrvata, neka vas uvijek prati na tom putu. Amen!
Hvaljen Isus i Marija!

Zahvala biskupa Valtera Župana, predsjednika Vijeæa
HBK za obitelj
Euharistijsko slavlje u prigodi Prvoga nacionalnog susreta
hrvatskih katolièkih obitelji, Zagreb, Hipodrom, 5. lipnja
2011.
Sveti Oèe! Uime okupljenih vjernika izrièem Vam zahvalu
što ste došli u Hrvatsku i predsjedali slavlju našega prvoga
obiteljskog dana i tako pridonijeli da se konaèno èuje glas
hrvatskih katolièkih obitelji. Ovo mnoštvo koje je pred
Vama èvrsto prianja uz nauk o nepovredivosti života, o
braku i obitelji kojega Vi neustrašivo naviještate. Mi smo
zato danas i došli ovamo da Vam posvjedoèimo kako je to
bilo naše vjekovno opredjeljenje i da na njemu odluèujemo
graditi i svoju buduænost.
Naš je narod kroz trinaest stoljeæa u svojoj domovini
proživljavao duga teška razdoblja. Bili smo na braniku
Europe te postali predziðe kršæanstva u ovom dijelu svijeta.
Ali to smo smogli zato jer su nam obitelji bile utemeljene na
èvrstim vrednotama evanðelja, pa smo bili slièni kuæi
utemeljenoj na stijeni koja se ne ruši kada doðu oluje; a oluja
je bilo uistinu mnogo. Ima ih i danas.
 
Sveti Oèe! Svjesni smo da i danas braku i obitelji prijeti
srozavanje njihove stabilnosti. Promièu se oblici zajedništva
života koji nemaju nikakav temelj u europskoj kulturi i
pravnoj baštini; a upravo se na stabilnosti obitelji i na
kršæanskim vrednotama temeljila izgradnja civilizirane
Europe i naše Hrvatske koja je od uvijek sastavni i neodvojiv
dio Europe. Èvrsto smo uvjereni da se na tome temelji i naša
buduænost.
Ako se danas svima priznaje pravo na slobodno izražavanje
svojih stavova, onda izjavljujemo da i mi, koji predstavljamo
veæinu hrvatskog naroda i graðana Republike Hrvatske,
imamo neotuðivo pravo da živimo, javno iznosimo i
naviještamo vrijednosti po kojima nam je darovan život.
Imamo pravo i hoæemo da djeca svoje roditelje mogu
nazivati prirodnim imenom "mama" i "tata". Ona imaju
naravno pravo da pred svima posvjedoèe da imaju oca i
majku koji su im podarili život. Imamo pravo i želimo da oni
koji nama upravljaju promièu život i da se konaèno revidira
zakon iz nekih, željeli bismo vjerovati, prošlih vremena o
prekidu ljudskog života, i da se ne naziva napretkom ono što
vodi u smrt.
Sveti Oèe! Vaš predšasnik Ivan VIII. napisao je 7. lipnja
879. godine pismo našem hrvatskom knezu Branimiru u
kojem mu meðu ostalim javlja da je toga dana, na blagdan
Isusova Uzašašæa na nebo, za vrijeme sveèane mise na oltaru
svetog Petra uzdigao ruke i blagoslovio njega i njegov narod.
I Vi, Sveti Oèe, visoko uzdignite danas svoje ruke prema
nebu i blagoslovite one koji nama upravljaju, nositelje
državnih vlasti; blagoslovite našu Crkvu i njezine pastire,
blagoslovite naše obitelji i ovaj narod, blagoslovite nam
dragu domovinu Hrvatsku. Neka nam po zagovoru Marije
Majke Crkve, Bog udijeli ustrajnost na njegovu putu, mir,
napredak i obilje svakog blagoslova.
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Nagovor pape Benedikta XVI. uz molitvu Kraljice neba
Euharistijsko slavlje u prigodi Prvoga nacionalnog susreta
hrvatskih katolièkih obitelji, Zagreb, Hipodrom, 5. lipnja
2011.
Draga braæo i sestre!
Prije završetka ovoga sveèanoga slavlja, želim vam zahvaliti
na vašem žarkom i pobožnom sudjelovanju, kojim ste željeli
izraziti takoðer i svoju ljubav prema obitelji i svoju zauzetost
njoj u korist – kako je na to malo prije podsjetio monsinjor
Župan, kojemu takoðer od srca zahvaljujem. Danas sam
ovdje da vas uèvrstim u vjeri; i to je taj dar koji vam nosim:
Petrovu vjeru, vjeru Crkve! Ali istodobno, vi darujete meni
tu istu vjeru, obogaæenu svojim iskustvom, radostima i
trpljenjima. Napose mi darujete svoju vjeru življenu u
obitelji, da bih je oèuvao u baštini sveopæe Crkve.
Znam da u Mariji, Kristovoj Majci i našoj Majci, nalazite
veliku snagu. Stoga se ovoga trenutka obraæamo njoj,
duhovno upravljeni prema Svetištu Marije Bistrice, te joj
povjeravamo sve hrvatske obitelji: roditelje, djecu, djedove i
bake; put braènih drugova, odgojnu zauzetost, profesionalni
i kuæni posao. Zazivamo takoðer njezin zagovor da bi javne
ustanove uvijek podupirale obitelj, tu osnovnu stanicu
društvenoga tijela. Draga braæo i sestre, baš za godinu dana,
proslavit æemo u Milanu 7. svjetski susret obitelji. Povjerimo
Mariji pripravu tog iznimnog crkvenog dogaðaja.
Ovoga se trenutka sjedinjujemo u molitvi i sa svima onima
koji u katedrali u Burgo de Osma, u Španjolskoj, slave
proglašenje blaženim Ivana de Palafoxa y Mendoze, svijetli
lik biskupa iz 17. stoljeæa u Meksiku i Španjolskoj; bio je
èovjek široke kulture i duboke duhovnosti, veliki obnovitelj,
neumorni pastir, branitelj Indiosa. Neka Gospodin svojoj
Crkvi podari brojne svete pastire poput blaženoga Ivana.
Pozdravi na slovenskom, srpskom, makedonskom,
maðarskom, albanskom i njemaèkom jeziku…)
Drage obitelji, ne bojte se! Gospodin ljubi obitelj i blizu vam
je!
Kraljice neba…

Pozdrav kardinala Josipa Bozaniæa papi Benediktu XVI.
u zagrebaèkoj prvostolnici
Veèernja s hrvatskim biskupima, sveæenstvom i
redovništvom, Zagreb, 5. lipnja 2011.
Sveti Oèe, radostan sam i Bogu zahvalan što Vam mogu
izraziti srdaènu dobrodošlicu u ovoj drevnoj prvostolnici
Crkve zagrebaèke. U ovaj dan, blagoslovljen Vašom
nazoènošæu meðu nama, srce nam je prepuno zahvalnosti
Trojedinom Bogu. Nakon današnjega euharistijskog slavlja,
koje nas je svojim otajstvom prigrlilo u zajedništvo, došli
smo u ovu crkvu-majku Zagrebaèke nadbiskupije, gdje se na
poseban naèin spajaju prošlost, sadašnjost i buduænost
hrvatskoga naroda, ljepota kulture i svjedoèanstvo vjere.
Sveti Oèe, s puninom svoje duše pozdravljam Vas uime
biskupa, prezbitera i ðakona, redovnika i redovnica,
bogoslova i sjemeništaraca, redovnièkih kandidata i
kandidatica koji su ovu prvostolnicu uresili svojom
prisutnošæu. Pozdravljam Vas i uime onih koji veèeras nisu
mogli biti s nama, a molitvom obogaæuju ovu zajednicu i
dijele s nama iskustvo otajstva poziva. Sada smo okupljeni
kako bismo zajedno slavili veèernju molitvu Crkve. Sveti
Oèe, u zajedništvu vjere i molitve ponavljamo Vam veèeras
rijeèi što ih je uèenik u Evanðelju uputio Isusu: Nauèi nas
moliti (usp. Lk 11,1).
Ovo sveto mjesto molitve nije Vam nepoznato. S ponosom
se spominjemo kako ste u ovoj katedrali s nama bili i prije
deset godina (u studenome 2001.) te predvodili svetu misnu

žrtvu prigodom dvadesete obljetnice smrti kardinala Franje
Šepera, Vašega prethodnika u službi prefekta Kongregacije
za nauk vjere. Njegovi zemni ostaci, kao i njegova
nasljednika na službi zagrebaèkog nadbiskupa kardinala
Franje Kuhariæa, uz zemne ostatke drugih pastira ove Crkve,
u ovoj prvostolnici èekaju dan uskrsnuæa. U vjeri znamo da
su oni veèeras s nama i da se zajedno s nama raduju što ste
došli pomoliti se na grobu blaženoga Alojzija Stepinca,
onoga Kristova pastira koji ne prestaje privlaèiti ljudska srca
i usmjeravati korake Crkve, nadahnjivati za dobro i svijetliti
istinom. Njegova prisutnost i svježina svjedoèenja Krista ne
blijedi. Štoviše, vjernici ovu katedralu rado nazivaju
"Stepinèevom katedralom", a njegov život, žrtva i smrt
ostaju za nas zalog pouzdanja u Gospodina. 
Sveti Oèe, ovo je prigoda da Vam zahvalimo i za dar
Sveæenièke godine koja je u našoj Crkvi bila bogata
sadržajima i koja je hrvatske sveæenike u travnju prošle
godine u dojmljivo velikom broju okupila u ovoj katedrali,
kako bismo zahvalili Bogu za svoj poziv i molili snagu da
vjernije slijedimo Krista.
Sveti Oèe, dopustite mi da budem glasnik i jedne èestitke.
Okupljeni u znaku Kristova sveæeništva, èestitamo Vam
šezdesetu obljetnicu Vašega sveæenièkog reðenja! Tih
šezdeset godina ne odnosi se samo na Vaš život, jer one su
zahvatile brojne živote, a po Petrovoj službi i svakoga
katolièkoga vjernika te mnoštvo ljudi dobre volje. Ta
obljetnica svjedoèi što sve Božji Duh èini od ljudskoga
života i kako je lijepo živjeti u okrilju njegove milosti. Èast
nam je i veliko zadovoljstvo što Vam je možemo izreæi u
Zagrebu, znajuæi da odjek ove èestitke seže mnogo šire.
Sveti Oèe, želim Vam zahvaliti za svu Vašu ljubav koju ste i
ovim pohodom oèitovali prema nama. Ljudski je govor
preslab, da bi se njime moglo izreæi sve što ova zajednica
veèeras nosi u sebi. Zato svoje misli i osjeæaje povjeravamo
molitvi; svoje nakane Bogu i zagovoru nebeske Majke, kao i
zagovoru blaženoga Alojzija, za èije proglašenje svetim
ustrajno molimo, željno išèekujuæi dan njegove kanonizacije.
Sveti Oèe, zbog Vaše prisutnosti svodovi ove prvostolnice
veèeras su preniski, a srca i domovi hrvatskih ljudi preuski
da prime obilje radosti.
Hvala Vam na tome daru, predragi naš Sveti Oèe!

Nagovor pape Benedikta XVI. u zagrebaèkoj katedrali
Veèernja s hrvatskim biskupima, sveæenstvom i
redovništvom, Zagreb, 5. lipnja 2011.
Draga braæo u biskupstvu i u sveæeništvu, draga braæo i
sestre!
Zahvaljujem Gospodinu za ovaj molitveni susret, koji mi
omoguæuje doživjeti poseban trenutak zajedništva s vama,
biskupi, sveæenici, posveæene osobe, bogoslovi i
sjemeništarci, novaci i novakinje. Od srca vas pozdravljam
te vam zahvaljujem za svjedoèanstvo koje dajete Crkvi kao
što su to uèinili toliki pastiri i muèenici u ovoj zemlji, od
svetog Dujma sve do blaženog kardinala Stepinca, ljubljenog
kardinala Kuhariæa i mnogih drugih.
Hvala uzoritom kardinalu Josipu Bozaniæu na lijepim
rijeèima koje mi je uputio. Ovu se veèer želimo u molitvi i
pobožnosti prisjetiti blaženoga Alojzija Stepinca,
neustrašivoga pastira, primjera apostolskog žara i kršæanske
èvrstoæe, èiji herojski život još i danas prosvjetljava vjernike
hrvatskih biskupija, podržavajuæi ih u vjeri i crkvenom
životu. Zasluge toga nezaboravnoga biskupa bitno proizlaze
iz njegove vjere: u svojem je životu uvijek èvrsto upravljao
pogled na Isusa i Njemu se uvijek suoblièavao, sve do toga
da je postao živa slika Krista, pa i Krista patnika. Upravo
zahvaljujuæi njegovoj èvrstoj kršæanskoj savjesti, znao se
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oduprijeti svakom totalitarizmu, te u vrijeme nacistièke i
fašistièke diktature postao braniteljem Židova, pravoslavnih
i svih progonjenih, a potom, u doba komunizma, "odvjetnik"
svojih vjernika, napose mnogih progonjenih i ubijenih
sveæenika. Da, postao je "branitelj" Boga na ovoj zemlji, jer
je postojano branio istinu i pravo èovjeka da živi s Bogom.
"Jednim uistinu prinosom [Krist] zasvagda usavrši
posveæene" (Heb 10,14). Ovaj izrièaj iz Poslanice
Hebrejima, malo prije naviješten, poziva nas da promatramo
lik blaženoga kardinala Stepinca sukladno s Kristovim
"likom" i njegovom Žrtvom. Kršæansko muèeništvo je
zapravo najviša mjera svetosti, ali to jest uvijek i samo
zahvaljujuæi Kristu, po njegovu daru, kao odgovor na njegov
prinos koji primamo u Euharistiji. Blaženi Alojzije Stepinac
odgovorio je svojim sveæeništvom, svojim biskupstvom,
svojom žrtvom života: jednim jedincatim "da" sjedinjenim s
onim Kristovim. Njegovo muèeništvo oznaèava vrhunac
nasilja usmjerenih protiv Crkve tijekom užasnoga razdoblja
komunistièkoga progona. Hrvatski katolici, a posebno kler,
bili su predmetom muèenja i sustavnih nasilja, koji su išli za
tim da razore katolièku Crkvu, poèevši od najvišeg mjesnog
autoriteta. Ono posebno teško doba obilježio je jedan
naraštaj biskupa, sveæenika i redovnika, spremnih umrijeti
da ne bi izdali Krista, Crkvu i Papu. Narod je vidio da
sveæenici nisu nikad gubili vjeru, nadu, ljubav, te su tako
ostali uvijek sjedinjeni. To jedinstvo objašnjava ono što je
ljudski neobjašnjivo: da tako kruti režim nije mogao slomiti
Crkvu.
I danas je Crkva u Hrvatskoj pozvana na jedinstvo kako bi se
suoèila s izazovima u promijenjenom društvenom okruženju,
nalazeæi misionarskom spremnošæu nove putove
evangelizacije, posebice u službi mladim naraštajima. Draga
braæo u biskupstvu, želio bih ohrabriti prije svega vas u
obavljanju vaše službe. Što budete više djelovali u plodnom
suglasju meðu sobom i u zajedništvu s Petrovim
nasljednikom, to æete se više moæi suoèavati s teškoæama
našega vremena. Uz to je važno da se ponajprije biskupi i
sveæenici trajno zauzimaju za pomirenje meðu podijeljenim
kršæanima, kao i meðu kršæanima i muslimanima,
nasljedujuæi Krista koji je mir naš. Svojim sveæenicima ne
propustite davati jasne duhovne, doktrinarne i pastoralne
naputke. Crkvena zajednica doista u sebi sadrži zakonite
razlièitosti, no ipak ne može vjerno svjedoèiti Gospodina
ako nema zajedništva njezinih èlanova. To od vas zahtijeva
budno služenje u dijalogu punom ljubavi, ali i jasnoæe i
èvrstoæe. Draga braæo, prianjati uz Krista znaèi "èuvati
njegovu rijeè" u svim okolnostima (usp. Iv 14, 23).
S tim u vezi blaženi se kardinal Stepinac ovako izrazio:
"Jedno od najveæih zala našega vremena jest osrednjost u
pitanjima vjere. Nemojmo si umišljati… Ili jesmo ili nismo
katolici. Ako jesmo, onda se to mora oèitovati na svim
podruèjima našega života" (Omelia nella Solennita dei SS.
Pietro e Paolo, 29 giugno 1943). Moralni se nauk Crkve,
danas èesto neshvatljiv, ne može odvojiti od Evanðelja.
Upravo na pastire spada da ga pouzdano nude vjernicima,
kako bi im pomogli procijeniti svoje osobne odgovornosti,
sklad izmeðu njihovih odluka i zahtjeva vjere. Tako se
napreduje u onom nužnom "kulturalnom zaokretu", da bi se
promicala kultura života i društvo po mjeri èovjeka.
Dragi sveæenici, posebno vi, župnici, poznata mi je važnost i
mnogovrsnost vaših obveza, u doba kad se nedostatak
sveæenika poèinje snažno osjeæati. Potièem vas da ne klonete
duhom, nego da ostanete budni u molitvi i u duhovnom
životu da biste plodonosno mogli ispunjavati vaše služenje:
nauèavajuæi, posveæujuæi i vodeæi sve koji su povjereni vašoj
brizi. Velikodušno primajte one koji kucaju na vrata vašega
srca, nudeæi svakome darove koje vam je božanska dobrota

povjerila. Ustrajte u zajedništvu sa svojim biskupom i u
meðusobnoj suradnji. Hranite svoje brižno zauzimanje na
izvorima Svetoga pisma, sakramenata, neprestane hvale
Bogu, otvoreni i pouèljivi djelovanju Duha Svetoga; tako
æete biti uèinkoviti djelatnici nove evangelizacije na koju ste
pozvani da je ostvarite zajedno s vjernicima laicima, skladno
i bez miješanja onoga što ovisi o zareðenom službeniku s
onim što pripada sveopæem sveæeništvu krštenih. Neka vam
na srcu bude briga za duhovna zvanja: trudite se svojim
oduševljenjem i vjernošæu prenijeti živu želju da se
velikodušno i bez oklijevanja odgovori Kristu, koji poziva
na najdublje sjedinjenje s Njime, Glavom i Pastirom.
Dragi redovnici i redovnice, Crkva mnogo oèekuje od vas
koji imate poslanje svjedoèenja u svakom vremenu onaj
"naèin života koji je Isus, kao najuzvišeniji od posveæenih i
misionar Oca za njegovo Kraljevstvo, prigrlio i ponudio
uèenicima koji su ga slijedili" (Esort. Ap. Vita consecrata,
22). Neka Bog bude uvijek vaše bogatstvo: dopustite mu da
vas oblikuje kako bi današnjem èovjeku pokazao jasnim
pristajanje uz prave vrijednosti svetosti, istine, ljubavi Oca
nebeskoga.
Potpomognuti milošæu Duha, govorite ljudima jezikom
života koji je preobražen uskrsnom novošæu. Sav vaš život
postat æe tako znak i služenje posveæenju koje je svaki
kršæanin primio kad je pritjelovljen Kristu.
Vama mladima, koji se pripravljate za sveæeništvo ili za
posveæeni život, želim ponoviti da božanski Uèitelj
neprestano djeluje u svijetu i govori svakom pojedinom od
onih koje je izabrao: "Slijedi me" (Mt 9,9). Taj poziv
zahtijeva svakodnevnu potvrdu odgovora ljubavi. Neka vaše
srce bude uvijek spremno! Herojsko svjedoèanstvo
blaženoga Alojzija Stepinca neka nadahne obnovu duhovnih
zvanja meðu mladim Hrvatima. A vi, draga braæo u
biskupstvu i sveæeništvu, svakako nastojte dati mladima u
sjemeništima i novicijatima uravnoteženi odgoj, koji æe ih
pripraviti na služenje utkano u društvo našega vremena,
zahvaljujuæi ozbiljnosti i dubini njihova duhovnoga života i
studija. 
Ljubljena Crkvo u Hrvata, preuzmi ponizno i smjelo zadaæu
da budeš moralna savjest društva, "sol zemlje" i "svjetlo
svijeta" (usp. Mt 5,13-14). Budi uvijek vjerna Kristu i
njegovu Evanðelju, u društvu koje nastoji relativizirati i
sekularizirati sve slojeve života. Budi boravište radosti u
vjeri i nadi.
Predragi! Neka blaženi kardinal Alojzije Stepinac i svi Sveti
vaše zemlje posreduju za vaš narod a Majka Spasiteljeva
neka vas štiti! S ljubavlju udjeljujem vama i èitavoj Crkvi u
Hrvata svoj apostolski blagoslov. Amen. Hvaljen Isus i
Marija!

Govor pape Benedikta XVI. na oproštajnoj sveèanosti
Zraèna luka Zagreb, 5. lipnja 2011.
Gospodine predsjednièe, uglednici iz vlasti, draga braæo u
biskupstvu, braæo i sestre u Gospodinu!
Moj je pohod vašoj zemlji došao do kraja. Premda kratak,
bio je bogat susretima, koji su mi omoguæili osjetiti dio vas,
vaše povijesti te su mi pružili prigodu da hodoèasnièku
Crkvu u Hrvatskoj utvrdim u vjeri u Isusa Krista, jedinoga
Spasitelja. 
Tu vjeru, koja je doprla do vas hrabrim i vjernim
svjedoèenjem tolike vaše braæe i sestara, od kojih neki nisu
oklijevali umrijeti za Krista i njegovo Evanðelje, doživio
sam živom i iskrenom. Podajmo Bogu hvalu za obilne
darove milosti koje bogato rasporeðuje u svagdašnjem hodu
svoje djece! Želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u
pripravi kako bi ovaj moj posjet protekao u redu.
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Na pameti i u srcu nosim žive dojmove ovih dana. Skladno i
proživljeno je bilo jutrošnje sudjelovanje na svetoj misi u
prigodi Nacionalnoga dana obitelji. Juèerašnji susret u
Hrvatskom narodnom kazalištu omoguæio mi je da s
predstavnicima graðanskoga društva i vjerskih zajednica
podijelim neka razmišljanja. Potom su mi, tijekom dirljivog
molitvenoga bdjenja, mladi pokazali svijetlo lice Hrvatske,
okrenuto prema buduænosti, obasjano živom vjerom poput
plamena dragocjene svjetiljke, koji je primljen od otaca i
koji zahtijeva ga da se èuva i hrani duž puta. Molitva na
grobu blaženoga kardinala Stepinca podsjetila nas je, na
osobit naèin, na sve one koji su trpjeli – a i danas trpe – zbog
vjere u Evanðelje. Nastavimo moliti zagovor toga
neustrašivoga svjedoka uskrsloga Gospodina, kako bi svaka
žrtva, svaka kušnja, koje prinosimo Bogu iz ljubavi prema
njemu i braæi, mogle biti kao pšenièno zrno koje, pavši na
zemlju, umre da donese plod.
Razlog je moje radosti što sam vidio koliko je danas još
uvijek živa kršæanska predaja u vašem narodu. Rukom sam
je dotaknuo osobito u toplom doèeku što mi ga je narod
iskazao, a kao što je to uèinio i tijekom tri posjeta blaženoga
Ivana Pavla II., prepoznajuæi u posjetu Petrova nasljednika,
onoga koji dolazi utvrditi braæu u vjeri. Ova crkvena
životnost, koju valja oèuvati i ojaèati, sigurno æe proizvesti
svoje pozitivne uèinke na svekoliko društvo, zahvaljujuæi
suradnji Crkve i javnih ustanova, za koju želim da bude
uvijek jasna i plodna.
U ovo vrijeme, kad se èini da nedostaju èvrsta i sigurna
uporišta, neka kršæani, ujedinjeni "zajedno u Kristu",
ugaonom kamenu, mognu, poput duše nacije, nastaviti
izgraðivati državu pomažuæi joj u razvoju i boljitku.
Vraæajuæi se u Rim, sve vas povjeravam u Božje ruke. On,
darovatelj svakoga dobra i beskrajna providnost, neka uvijek
blagoslivlja ovu zemlju i hrvatski narod te udijeli mir i
napredak svakoj obitelji. 
Neka Djevica Marija bdije nad povijesnim putom vaše
domovine kao i nad putom èitave Europe i neka vas takoðer
prati moj apostolski blagoslov, koji vam od srca udjeljujem.
(nije izgovoren)

Govor predsjednika RH Ive Josipoviæa na ispraæaju pape
Benedikta XVI.
Zraèna luka Zagreb, 5. lipnja 2011.
Vaša Svetosti!
U ova dva dana donijeli ste radost Hrvatskoj. Vjernicima
diljem zemlje ojaèali ste nadu u bolju buduænost, a kod svih
graðana Hrvatske uèvrstili duboko poštovanje zbog
plemenitih poruka koje ste odaslali juèer i danas. Nitko u
Hrvatskoj u ova dva dana nije ostao ravnodušan prema
Vašim porukama o obitelji, moralu, vjeri, Europi kao
zajednici naroda i kultura.   
Došli ste nam u posjet u trenutku kada Hrvatska obilježava
dvadesetu obljetnicu proglašenja neovisnosti, i završava
pristupne pregovore s Europskom unijom. U kontekstu
pozitivnog stava prema europskom ujedinjenju, koji postoji
u socijalnoj doktrini Katolièke Crkve u kontinuitetu od Ivana
XXIII preko Pavla VI i Ivana Pavla II do Vaše Svetosti,
svojim dolaskom i porukama koje ste poslali na najljepši
naèin ste potvrdili podršku koju Katolièka Crkva
kontinuirano pruža ulasku Hrvatske u Europsku uniju.   
Ulazak u Europsku uniju je samo jedan novi gospodarski i
politièki okvir za Hrvatsku èija pripadnost europskom
kulturnom i civilizacijskom krugu nikad nije bila upitna. I Vi
ste to posvjedoèili primjerom hrvatskog znanstvenika
Ruðera Boškoviæa koji je samo jedno od velikih hrvatskih
imena èiji je doprinos Europi i svijetu nemjerljiv. Ohrabrili

ste hrvatske graðane da s povjerenjem gledaju u europsku
buduænost, ali i hrvatske vlasti da u tom procesu odgovorno
èuvaju interese svoga naroda.
Vrijednosti koje èine hrvatski nacionalni, kulturni i vjerski
identitet, bit æe vrijedan doprinos Hrvatske europskoj
zajednici naroda. Bitan njihov dio su i kršæanske duhovne,
moralne i kulturne vrijednosti. I zato je jedan od najvažnijih
zadataka saèuvati ih i unaprijediti u multikulturalnoj i
multireligijskoj europskoj zajednici. 
Hrvatska je zemlja s dominantnom kršæanskom tradicijom u
kojoj veæinsko katolièanstvo stoljeæima koegzistira s
pravoslavljem i protestantizmom, gdje stoljeæima postoji i
islamska i židovska vjerska tradicija. Hrvatska je zemlja
vjerskih sloboda i vjerske tolerancije. Neki aspekti vjerske
raznolikosti su u kritiènim društvenim okolnostima kroz
povijest utjecali na sukobe meðu ljudima, pa i one širih
razmjera i tragiènih posljedica. Duboko vjerujem da je to
vrijeme zauvijek prošlo. Vjerujem da je došlo vrijeme
pobjede razuma i ljubavi, vrijeme pomirenja i opraštanja. Vi
ste, Vaša Svetosti podsjetili graðane Hrvatske da je
raznolikost bogatstvo a ne nedostatak. Vjerujem da æe Vaše
rijeèi potaknuti vjernike svih religija na poštivanje
posebnosti razlièitih religijskih identiteta, snošljivost i težnju
za uzajamnim upoznavanjem, na jaèanje ekumenskih i
meðukonfesionalnih inicijativa.   
Obraæajuæi se hrvatskoj intelektualnoj javnosti, mladima i
hrvatskim obiteljima istakli ste potrebu razvoja utemeljenog
na sadržaju koji æe mu dati pravu snagu. Kulturne i moralne
vrijednosti, od kojih su mnoge baština kršæanstva, sastavni
su dio demokratskog društva. Savjest je temelj slobodnog i
pravednog društva koje želimo. Njega nema bez
obrazovanja, slobode znanosti i punog poštivanja ljudskih
prava. U tom kontekstu vidim i borbu protiv korupcije kao
nemoralnog èina onih koji imaju vlast na razlièitim
razinama. 
Vaša Svetosti, Vaš boravak u Hrvatskoj izuzetno je važan
državni dogaðaj. Ali, on je i duhovni dogaðaj u kojem sam s
radošæu sudjelovao, siguran da æe  hrvatskim graðanima biti
moralno ohrabrenje, znak nade i poticaj za buduænost.
Hrvatska Vas je doèekala raširenih ruku a ispraæa Vas s
ljubavlju i zahvalnošæu.  
Zato Vam Vaša Svetosti, hvala na posjeti, hvala na
porukama plemenitosti, razuma, ljubavi i mira! 
(nije izgovoren)
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Prilog prikazi

Biografija pape Benedikta XVI.
(IKA-servis)
Papa Benedikt XVI. roðen je 16. travnja 1927., u mjestu
Marktl am Inn, u Biskupiji Passau, u Njemaèkoj, u obitelji
Ratzinger, te je na sam dan roðenja kršten kao Joseph.
Djetinjstvo i mladenaštvo proveo je u Traunsteinu, a tijekom
posljednjih mjeseci rata bio je unovaèen u njemaèko
pomoæno protuzrakoplovno topništvo. Od 1946. do 1951.
godine studirao je filozofiju i teologiju na Visokoj filozofsko-
teološkoj školi u Freisingu i na Sveuèilištu u Münchenu. Za
sveæenika je zareðen na Petrovo 1951. Doktorirao je iz
teologije, obranivši disertaciju "Narod i dom Gospodnji u
Augustinovu nauku o Crkvi", a za sveuèilišnog docenta
habilitirao se disertacijom "Teologija povijesti kod sv.
Bonaventure". Predavao je dogmatsku i fundamentalnu
teologiju, od 1952. do 1959. na Višoj teološkoj školi u
Freisingu, zatim od 1959. do 1963. u Bonnu, od 1963. do
1966. u Münsteru, od 1966. do 1969. u Tübingenu. God.
1969. postao je redoviti profesor dogmatike i povijesti
dogme na Sveuèilištu u Regensburgu, na kojem je bio i
vicerektor. Od samoga poèetka Drugoga vatikanskog koncila
god. 1962. bio je teolog savjetnik kelnskoga nadbiskupa
kardinala Josepha Fringsa. Zahvaljujuæi intenzivnoj
znanstvenoj djelatnosti, povjerene su mu važne zadaæe u
Njemaèkoj biskupskoj konferenciji te Meðunarodnoj
papinskoj teološkoj komisiji. God. 1972. sudjelovao je u
pokretanju teološkoga èasopisa "Communio".
Autor je brojnih teoloških djela, meðu kojima je najpoznatije
"Uvod u kršæanstvo" (1968.) u kojemu su sabrana njegova
predavanja o Apostolskom vjerovanju. S filozofom Hansom
Meierom god. 1970. objavio je djelo "Demokracija u Crkvi",
zatim 1973. "Dogma i navještaj" – zbirku teološko-
pastoralnih promišljanja, govora, propovijedi i razmatranja.
Proslavio se veoma zapaženim predavanjem na Bavarskoj
katolièkoj akademiji o temi "Zašto sam još u Crkvi?", u
kojem je posvjedoèio: "U Crkvi sam jer nije moguæe biti
kršæanin pokraj Crkve." God. 1985. objavio je djelo
"Razgovor o vjeri", a god. 1996. "Sol zemlje". Objavio je i
više knjiga razgovora meðu kojima je i autobiografsko djelo
"Moj život" (1997.).
Papa Pavao VI. imenovao ga je nadbiskupom Münchena i
Freisinga 25. ožujka 1977., a kardinalom ga je kreirao 27.
lipnja 1977. Ivan Pavao II. imenovao ga je proèelnikom
Kongregacije za nauk vjere i predsjednikom Papinske
biblijske komisije i Meðunarodne teološke komisije, 25.
studenoga 1981., nakon èega je odstupio od pastoralne
službe nadbiskupa Münchena i Freisinga, 15. veljaèe 1982.
Bio je predsjednik Papinskoga povjerenstva za izradu
"Katekizma Katolièke Crkve", koji je dovršen nakon šest
godina rada (1992.). Dekan Kardinalskog zbora postao je 30.
studenoga 2002. U Rimskoj kuriji bio je èlan Odsjeka
Državnog tajništva za odnose s državama. Bio je èlan
kongregacija za istoène Crkve, za bogoštovlje i disciplinu
sakramenata, za biskupe, za evangelizaciju naroda, za
katolièki odgoj, za kler i za proglašavanje svetaca, papinskih
vijeæa za jedinstvo kršæana i za kulturu, papinskih
povjerenstava za Latinsku Ameriku, Ecclesia Dei, za
autentièno tumaèenje Zakonika kanonskoga prava i za
reviziju Zakonika kanonskoga prava istoènih Crkava te èlan
Vrhovnoga suda Apostolske signature.
Drugoga dana konklave, 19. travnja 2005., izabran je za 265.
papu u povijesti Katolièke Crkve. Reformirao je Rimsku
kuriju (2006.) i ustanovio Papinsko vijeæe za promicanje

nove evangelizacije (2011.). Bio je na 18 apostolskih pohoda
izvan Italije, na svim kontinentima, a 19. mu je pohod u
Hrvatsku. Održao je dvije redovite i dvije posebne biskupske
sinode. Objavio je enciklike: "Bog je ljubav" (2005.), "U
nadi spašeni" (2007.) i "Ljubav u istini" (2009.). God. 2007.
objavio je prvi, a 2011. i drugi svezak teološkoga djela "Isus
iz Nazareta", a 2010. veliki razgovor s novinarom u knjizi
"Svjetlo svijeta". Prošle je godine objavljena i Papina
posinodska apostolska pobudnica Verbum Domini (Rijeè
Gospodnja) o Rijeèi Božjoj u životu i poslanju Crkve.
Benedikt XVI. ulazi u povijest kao prvi papa koji je dao
intervju za televiziju (Poljskoj televiziji, 20. rujna 2005.). 
(Prema Liturgijskom vodièu za euharistijsko slavlje koje
predvodi papa Benedikt XVI. prigodom Apostolskog pohoda
Hrvatskoj i Prvoga nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih
obitelji)

Blaženi Alojzije Stepinac - Najsvjetliji lik Crkve u Hrvata
(IKA-servis)
Zagreb, 3.6.2011.  (IKA) - U Liturgijskome vodièu uz
slavlje druge Veèernje koju u zagrebaèkoj katedrali predvodi
papa Benedikt XVI. prigodom apostolskoga pohoda
Hrvatskoj predstavljen je Alojzije Stepinac, najsvjetliji lik"
Crkve Božje u Hrvata", kako ga je u homiliji 10. rujna 1994.
nazvao papa Ivan Pavao II., koji je zagrebaèkog nadbiskupa
i kardinala te muèenika komunistièkoga režima 3. listopada
u Mariji Bistrici proglasio blaženikom.
Alojzije Stepinac roðen je 8. svibnja 1898. godine, kao peto
od osmero djece u obitelji Josipa i Barbare, u Brezariæu, u
župi Krašiæ. U krašiækoj župnoj crkvi Presvetog Trojstva,
dan po roðenju dobiva i "proroèansko" krsno ime Viktor
("pobjednik"). Nakon osnovne škole u Krašiæu Alojzije
Stepinac pohaða zagrebaèku Gornjogradsku gimnaziju, kao
pitomac Nadbiskupijskog orfanotrofija. Na njegovu
sveæenièkom putu isprijeèio se I. svjetski rat: 1916. stupa u
vojsku, godinu kasnije veæ je poruènik na talijanskom
ratištu, još godinu kasnije ranjeni zarobljenik u vojnoj
bolnici u Noceri, a 1919., po okonèanju rata i raspadu
Austro-Ugarske Monarhije, vraæa se u rodni Krašiæ.
Nakon pokušaja studija agronomije odluèuje postati
sveæenikom. Dugo sazrijevanje i odluèivanje na tom putu
dovelo ga je do Papinskog zavoda Germanicum-Hungaricum
i studija na Sveuèilištu Gregoriana, gdje postiže doktorat iz
teologije i filozofije. U Rimu godine 1930. biva zareðen za
sveæenika te u bazilici Svete Marije Velike 26. listopada iste
godine slavi mladu misu. Godinu kasnije i u rodnom
Krašiæu, saznavši tek tada da je njegova pobožna majka
Barbara triput tjedno postila upravo s nakanom da izmoli
njegovo sveæenièko zvanje.
Samo èetiri godine nakon što je zareðen za sveæenika, 24.
lipnja 1934. imenovan je zagrebaèkim nadbiskupom
koadjutorom te tako postaje tada najmlaðim biskupom na
svijetu. 
U teškoj zadaæi koju prima znao je tko æe mu biti pravi
oslonac pa uzima biskupsko geslo: "U tebe se, Gospodine,
uzdam!" (In te, Domine, speravi!) Bio je gorljiv
propovjednik, neumoljiv u osudi pobaèaja, neustrašiv u
obrani ljudskih prava obitelji i svakog pojedinca, poticatelj
laièkih udruženja. Uz nadbiskupa Bauera osniva Caritas te
ureðuje istoimeni list, istièuæi važnost djelotvorne ljubavi,
upravo one ljubavi koju iskazuje tijekom II. svjetskog rata,
kad nastupa kao zaštitnik svih progonjenih, obespravljenih i
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ugroženih, bez obzira na vjeru i nacionalnost. Osobno
spašava mnoge Židove, Srbe, Rome…, ali unatoè tomu, po
okonèanju rata postaje glavna meta novih progona
komunistièkih vlasti. 
Smatrajuæi da æe rušenjem "glave Crkve" srušiti cijelu Crkvu
u Hrvata, veæ u svibnju 1945. nadbiskupa Stepinca su
pritvorili, a godinu i pol kasnije, 18. rujna 1946., i uhitili pod
klevetnièkim i lažnim optužbama da je bio ratni zloèinac.
Samo dvanaest dana kasnije priveli su ga na sud, gdje je
svetaèki dostojanstveno izjavio: "Ja sam za svoje uvjerenje
sposoban podnijeti ne samo ismjehivanje, prijezir i poniženje
nego, jer mi je savjest èista, pripravan sam svaki èas i
umrijeti." Za vjeru i odanost Svetoj Stolici doista je i umro,
ali nakon montiranog procesa i osude na šesnaest godina
zatvora; nakon pet godina provedenih u zloglasnoj
lepoglavskoj kaznionici te devet zatoèeništva u kuænome
pritvoru župne kuæe u Krašiæu, od 1951. do smrti, 10. veljaèe
1960. godine.
Papa Pio XII. imenovao je 12. sijeènja 1953. nadbiskupa
Stepinca kardinalom, a on je tada odbio moguænost odlaska
u Rim, kao i lijeèenje u inozemstvu, znajuæi da mu
komunisti ne bi dopustili povratak; on je nakanio zauvijek, i
u dobru i u zlu, ostati sa svojim narodom. Po sprovodu, na
kojem se usprkos razlièitim policijskim mjerama okupilo
silno mnoštvo, zagrebaèka katedrala, s posljednjim
poèivalištem bl. Alojzija iza glavnoga oltara, postaje osobito
hodoèasnièko mjesto na koje ljudi dolaze moliti kao na grob
sveca. 
Osobito sveèano bivalo je svake godine na obljetnicu
Stepinèeve smrti, a veæ 1969. kardinal Franjo Kuhariæ, tada
administrator Zagrebaèke nadbiskupije, založio se za
pokretanje postupka beatifikacije Alojzija Stepinca. Godine
1980. taj postupak je zapoèeo, u strogoj tajnosti, zbog
komunistièkih vlasti, a sav vjernièki puk demokratske
Hrvatske s radošæu je doèekao 1998. i Stepinèevo
proglašenje blaženim, baš kao i ovogodišnji lipanj, kad æe se
na grobu hrvatskoga velikana osobno u molitvi pokloniti još
jedan papa, Benedikt XVI. Taj je dogaðaj snažan poticaj
svemu vjernièkom narodu za odluèno nasljedovanje
Blaženikova primjera vjere u Krista i odanosti Crkvi, kao i
poziv na molitvu da blaženi Alojzije bude što skorije ubrojen
meðu svece Katolièke Crkve.
Liturgijski vodiè pripremio je Odbor Zagrebaèke
nadbiskupije za pripremu pohoda pape Benedikta XVI.
Hrvatskoj, a objavio ga je Hrvatski institut za liturgijski
pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji.

Pozornica za bdjenje mladih s Papom
Nad oltarnim prostorom, u liku golubice, stilizirani je prikaz
lebdeæeg Duha Svetoga
Liturgijski prostor bdjenja na Trgu bana Josipa Jelaèiæa
osmišljen je tako da povezuje vodu zdenca Manduševac sa
svjetlom uskrsne svijeæe i oltarom, izvorom radosti i utjehe u
Kristu. 
Nad oltarnim prostorom, u liku golubice, stilizirani je prikaz
lebdeæeg Duha Svetoga, Božjeg dara, koji nas trajno
preobražava u euharistijske ljude. 
Prostor jednako povezuje prostor trga sa zagrebaèkom
prvostolnicom usmjerujuæi tako cjelokupni život kršæana
prema otajstvu Krista. Izraðen je prema projektu arhitekata
iz Zagreba dr. Zorane Sokol Gojnik i Igora Gojnika. 

.

Tumaèenje arhitekture liturgijskog prostora na
hipodromu
(IKA-servis)
U Liturgijskome vodièu uz euharistijsko slavlje koje
predvodi papa Benedikt XVI. prigodom apostolskoga
pohoda Hrvatskoj i Prvoga nacionalnoga susreta hrvatskih
obitelji na zagrebaèkom hipodromu 5. lipnja objavljeno je i
razmišljanje uz arhitekturu liturgijskog prostora na
hipodromu. 
"Apostolski pohod pape Benedikta XVI. Hrvatskoj
osmišljavan je, pripreman i išèekivan pod geslom 'Zajedno u
Kristu'. Sretna je okolnost da se Pohod dogaða u vazmenome
vremenu u kojemu proslavljamo puninu zajedništva s
Kristom Gospodinom, živeæi radost išèekivanja 'Obeæanog
dara s neba', Duha Svetoga. Zajedništvo je prvo ime Duha,
njegov prvi dar. On je sveza zajedništva triju božanskih
osoba; on je vrelo jedinstva Crkve i ljubavi koja preobražava
živote vjernika. Ta je svijest bila nadahnuæem onima koji su
osmišljavali i oblikovali prostor za euharistijsko slavlje na
zagrebaèkom hipodoromu. Prostor je oblikovan kao mjesto
koje naglašava izvorište zajedništva. Dvije ruke,
interpretirajuæi geslo susreta i logo èitavoga apostolskoga
pohoda, èistim jezikom arhitekture izrièu svu dinamiku
eklezijalnosti i božanske preobrazbe zajedništva. U središtu
je oltar, zakriljen i èuvan 'rukom' pred èijim dlanom slavljem
predsjeda Sveti Otac, 'Petar naših dana'. To je ruka koja
spaja križ, oltar i katedru. Križ Kristova vazmenoga otajstva
poèelo je svakoga slavlja i naèelo svake službe u Crkvi.
Druga ruka nadkriljuje oltarni prostor odozgor. Položena,
oblikuje liturgijsku epikletsku gestu te progovara o silasku
Duha i njegovoj posveæujuæoj snazi u liturgiji Crkve. Pod
istom su rukom biskupi, pastiri Crkve, i oltar – mjesto
susreta s darom odozgor. 
Prema tom susretištu i zajedništvu ruku usmjeren je èitavi
prostor slavlja i sva okupljena zajednica vjernika. Stube koje
vode prema oltaru usredištavaju pozornost i usmjeruju
vjernièki hod okupljenih prema udioništvu u otajstvu Krista i
u radosnoj ljepoti njegove Crkve. Na tom je putu ambon,
mjesto Božje rijeèi, koja je svjetlo vjernima na njihovu
hodoèašæu kroz svijet. Na prostoru slavlja je i lik Majke
Božje Bistrièke, èije svetište èuva živi spomen na mnoge
uslišane molitve vjernoga puka, koji se utjeèe zagovoru
nebeske Crkve, kao i spomen na znaèajne dogaðaje iz novije
povijesti Crkve u Hrvata.
U podnožju prostora je dvanaest cvjetnih cjelina. Brojem
govore o cjelovitosti i zajedništvu koje ne izostavlja nikoga,
potièuæi nas na otvorenost svima koji još uvijek ne pronalaze
mjesto u Kristovoj Crkvi. Bjelina govori o rascvjetalosti dara
odozgor. Crkva je mjesto na kojemu cvjeta Duh Sveti", stoji
u liturgijskome vodièu o prostoru za euharistijsko slavlje na
hipodromu. 
Liturgijski vodiè pripremio je Odbor Zagrebaèke
nadbiskupije za pripremu pohoda pape Benedikta XVI.
Hrvatskoj, a objavio ga je Hrvatski institut za liturgijski
pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji. 
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Prof. Golub o suradnji s kardinalom Ratzingerom
Predavanje u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti u Zagrebu
Uoèi pastirskog pohoda pape Benedikta XVI. Hrvatskoj, u
knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u
Zagrebu predavanje "Kardinal Ratzinger mogao bi biti papa.
Dobar papa" u petak 3. lipnja održao je prof. emiritus Ivan
Golub. Prisjeæanje je zapoèeo osvrtom na napeto isèekivanje
19. travnja 2005. godine, kada je objavljeno ime
novoizabranog pape. Kad je, dakle, iz konklava 19. travnja
2005. izišao nasljednik na Petrovoj stolici pokojnog pape
Ivana Pavla II. kao rimski biskup papa Benedikt XVI.
susretnici bi me pitali poznajem li ga. "Poznajemo se trinaest
godina", odgovarao bih. I prema raspoloživom vremenu a i
prema raspoloženju rekao bih poneko sjeæanje na nj.
Pomislih da bi to što sam pojedincima rekao, da se biblijski
izrazim, na uho, mogao tiskom reæi s krova, rekao je prof.
Golub, te nastavio prisjeæanje na te godine suradnje u
Meðunarodnoj teološkoj komisiji. S Papinim imenovanjem
za èlana Meðunarodne teološke komisije (2005.) na pet
godina dobio sam i èestitku predsjednika komisije kardinala
Ratzingera. Osobno smo se sreli na prvom zasjedanju
komisije. Na prvom zasjedanju smo se svaki predstavili,
odakle dolazimo i što smo (znanstveno) naèinili. Kod
predstavljanja rekoh da dolazim iz velike nevolje -
tribulatione magna nimis. I ocrtah kratko rat koji se sruèio na
Hrvatsku. Poslije æe me kardinal Ratzinger podrobno pitati o
dogaðanjima u Hrvatskoj, i to ne jednom, rekao je prof.
Golub. Istaknuo je i kako je u jednoj prilici u predahu prišao
k predsjednièkom stolu – kardinal je bio pristupaèan - i
rekao kardinalu Ratzingeru kako je s radošæu slušao njegov
govor prožet mišlju sv. Augustina. "Augustin je moj uèitelj"
odgovorio je. Tim odgovorom dao je kljuè za razumijevanje
mnogoèega u njegovoj teologiji. Za jednog govora zapisao je
u radnu bilježnicu: "Kardinal Ratzinger mogao bi biti
jednom dobar papa", istaknuo je prof. Golub, te s
ushiæenjem nastavio nizati sjeæanja. Podsjetio kako kada je
dolazio na sjednice bez kardinalskih znakova èasti, u crnoj
sutani, bio je kao svaki od njih. Tako kad bi neznanac stupio
u dvoranu prije nego smo sjeli na svoja mjesta i morao
pogoditi da je tu meðu nama jedan kardinal mislim da ne bi
od prve pogodio. A nikomu nije padalo na pamet da mu
poljubi ruku. To me sjeæa na bl. Ivana XXIII. Kad je primio
1962. moju mamu i mene zaboravio sam mu poljubiti ruku.
Jednostavno zato što je on bio jednostavan. Na kraju mojega
mandata u Meðunarodnoj teološkoj komisiji kardinal
Ratzinger mi je zahvalio za doprinos radu komisije, za
doprinos poetske teologije. Ja sam, naime, postavši èlanom
Meðunarodne teološke komisije odluèio nastupati
samostojno i zastupati što i kako mislim smjelo, obrazloženo
i osvjedoèeno. Najradosniji sam, i najponosniji što je u
dokument Meðunarodne teološke komisije "Kršæanstvo i
religije" ušao moj naziv "Iskonsko, istoèno prijateljstvo –
amicitia originalis" koje je obilježavalo poèetno stanje
èovjeka, nakon èega je uslijedio "iskonski, istoèni grijeh –
peccatum originale" èovjekovim prekidom prijateljstva s
Bogom, rekao je prof. Golub te podsjetio kako je i na dan
ustolièenja 24. travnja 2005. Benedikt XVI. naslovljava sve
u govoru Urbi et Orbi do sad neèuveno "prijatelji". Pred oèi
mi došla slika kako je kardinal Ratzinger pomno nešto
bilježio dok sam ja na sjednici Meðunarodne teološke
komisije govorio o teologiji prijateljstva. A kad je u istom
govoru ustolièenja rekao da æe slušati a ne samo svoje
"tjerati", tako nekako, sjetih ga se, kako za predsjedateljskim
stolom u radu Meðunarodne teološke komisije, pozorno
sluša, zakljuèio je prof. Golub. (ika-mb/kj)

Nuncij Cassari o Papinu apostolskom pohodu
Nade su i oèekivanja veliki, i mogu se sažeti u sigurnost da
æe papa Benedikt XVI. u srcima brojnih ljudi ostaviti bogate
duhovne plodove, rekao je nuncij u razgovoru za Radio
Vatikan uoèi Papina pohoda Hrvatskoj
U povodu apostolskoga putovanja Svetoga Oca u Hrvatsku
talijanski program Radio Vatikana objavio je razgovor s
apostolskim nuncijem u Republici Hrvatskoj nadbiskupom
Mariom Robertom Cassarijem. Spomenuvši se triju pohoda
blaženoga Ivana Pavla II. Hrvatskoj, kao i dvaju Bosni i
Hercegovini, nadbiskup je istaknuo da je to veæ èetvrti posjet
jednoga pape Hrvatskoj u manje od 20 godina. Nade su i
oèekivanja veliki, i mogu se sažeti u sigurnost da æe papa
Benedikt XVI. u srcima brojnih ljudi ostaviti bogate
duhovne plodove. Ali ono što æe sigurno biti zajednièko
svima, jest obnovljena nada koje je Sveti Otac veliki
svjedok. Mogu posvjedoèiti da su se Crkva u Hrvatskoj i svi
vjernici dobro pripremili za ovaj povijesni susret, rekao je
nuncij. 
Na novinarkin upit kakvu æe Crkvu Sveti Otac pronaæi,
nuncij je rekao da Crkva u Hrvatskoj zna istaknuti važnu
ulogu kršæanskih vrednota hrvatskoga naroda, kao i jaèanje
sve slobodnijega i pravednijega društva. Crkva u Hrvatskoj,
naime, nije nikada prestala, niti æe prestati biti vjesnica
pomirenja, dijaloga, pravednosti i solidarnosti. Sveti Otac –
primijetio je – dobro zna koliko je duboka vjernost i
poštovanje hrvatskoga naroda prema Papi i opæoj Katolièkoj
Crkvi. Osvrnuvši se na vlastito iskustvo tijekom više od tri
godine, koliko se nalazi na dužnosti Papina veleposlanika u
Hrvatskoj, nadbiskup Cassari je rekao da se uvijek divi duhu
zajedništva meðu hrvatskim biskupima, i zajednièkome
odluèivanju u vidiku nove i temeljite evangelizacije
Hrvatske, unatoè svim teškoæama koje postoje i u toj zemlji.
Sveæenici, redovnici i redovnice blizu su Božjem puku koji
im je povjeren, a vjernici laici srce su Crkve u Hrvatskoj; to
su muškarci i žene duboke vjere i snažnoga kršæanskoga
svjedoèanstva, koji sudjeluju u veæem dijelu života Crkve na
svim podruèjima, istaknuo je nuncij. 
Papa Benedikt XVI. dobro poznaje mnogostruke izazove
Europe, koja se udaljuje od svojih kršæanskih korijena, a s
kojima æe se i Hrvatska morati suoèiti, primijetio je nadalje
nadbiskup te napomenuo da æe Sveti Otac stoga ne samo
potaknuti na oživljavanje vjere i kršæanskoga svjedoèanstva,
nego æe znati i dotaknuti srce svih i svima æe znati pokazati
naèine i prave putove za duhovnu obnovu i pobuðivanje
savjesti. Najveæa je želja da Hrvatska postane dijelom
Europske unije ne "prodavši" ili ne "žrtvujuæi" svoje
stoljetne kršæanske korijene, ni vlastiti identitet koji je
potpuno kršæanski, rekao je nuncij Cassari. Na kraju je
istaknuo da Sveti Otac dobro poznaje te stoljetne korijene u
kulturnoj i kršæanskoj tradiciji Hrvatske, koji su se
posljednjih desetljeæa proširili zahvaljujuæi takoðer
djelovanju Crkve u korist naroda i žrtava komunistièkoga
režima, te u ublažavanju patnji prouzrokovanih nedavnim
sukobom za nacionalnu neovisnost. (ika-rv/sd)
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