Priopćenje s XXI. zajedničkog zasjedanja
HBK i BK BiH
Članovi Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine održali su
svoje XXI. redovito godišnje zajedničko zasjedanje, 21. siječnja 2019. u prostorima Hrvatske
biskupske konferencije u Zagrebu. Zasjedanju su predsjedali predsjednici dviju Biskupskih
konferencija zadarski nadbiskup Želimir Puljić i vrhbosanski nadbiskup i metropolita kardinal Vinko
Puljić.
U uvodnom dijelu zasjedanja sudjelovao je i apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup
Giuseppe Pinto koji je u svom obraćanju istaknuo važnost zajedničkog zasjedanja i duh kolegijalnosti
koji je duša suradnje među biskupima na različitim razinama.
Pozdravljajući nazočne predsjednik HBK nadbiskup Puljić podsjetio je da su dvije konferencije
povezane, ne samo poslovima pastoralne i poslovne naravi, već nadasve pastirske, ljudske i duhovne.
Dodao je da biskupi, kao članovi krovnih crkvenih institucija istoga naroda, imaju zajedničku
odgovornost i potrebu redovito se godišnje sastajati i bratski raspravljati o zajedničkim temama i
poslovima.
Kardinal Puljić je u svojoj pozdravnoj riječi zahvalio biskupima iz Hrvatske na blizini, solidarnosti i
zanimanju za Crkvu i hrvatski narod u BiH. Istaknuo je da su zajednička zasjedanja vjerničkom
narodu u BiH, koji u ovom trenutku proživljava brojne teške izazove, snažan znak nade, zajedništva i
potpore.
Nakon što su se osvrnuli na djelovanje Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu biskupi su
dali potrebne smjernice za budući rad zajedničke Komisije za spomenuti Zavod.
Biskupima je predstavljeno godišnje izvješće o radu Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu
pastvu i Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. Predsjednik spomenutog Vijeća
pomoćni biskup vrhbosanski Pero Sudar zahvalio je, u ime svih hrvatskih svećenika i pastoralnih
djelatnika i djelatnica u župma, misijama i zajednicama u inozemstvu te posebno u ime iseljenika,
svim biskupima i redovničkim poglavarima i poglavaricama za podršku i potporu koju pružaju radu
hrvatske inozemne pastve. Biskupi su razmotrili pojedina konkretna pitanja u svezi s djelovanjem u
hrvatskoj inozemnoj pastvi te se osvrnuli na ovogodišnju komemoraciju u Bleiburgu. Svjesni
činjenice o nastavku iseljavanja Hrvata katolika iz Hrvatske i BiH, biskupi potiču sve njih da njeguju
povezanost s hrvatskim katoličkim misijama i župama kamo su došli te da, ujedno, održe povezanost
sa svojim rodnim krajem i župama iz kojih su otišli. Na poseban način zahvaljuju svim djelatnicima u
hrvatskoj inozemnoj pastvi za njihov ne mali trud i pastoralnu brigu za one koji su, iz raznih razloga,
odselili u inozemstvo. Pošto su saslušali iscrpno izvješće o radu Ravnateljstva, biskupi su odlučili
povjeriti novi petogodišnji mandat dosadašnjem ravnatelju vlč. Tomislavu Markiću.
Na zasjedanju su biskupi informirani i o akciji pod nazivom Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u
BiH o čemu su ih izvjestili predsjednici Hrvatskoga Caritasa i Caritasa BiH. Spomenuta je i inicijativa
„Nedjelja solidarnosti“ koju je pokrenula BK BiH s ciljem pomoći župama s malim brojem vjernika.
Ponovno je istaknuta želja da svi članovi Crkve u Hrvata njeguju zajedništvo i povezanost što bi na
osobit način trebalo biti prepoznatljivo u konkretnim akcijama pomoći potrebitima.
Tema zasjedanja bilo je i djelovanje Komisije HBK i BK BiH za hrvatski martirologij. Konstatirano je
da je posljednjih godina veći broj biskupija i redovničkih zajednica Crkve u Hrvata poslao u Rim na
tečaj za postulatore svećenike, redovnike ili redovnice kako bi mogli voditi postupke za proglašenje
blaženima i svetima onih koji su, između velikog broja nevinih žrtava u ratovima i poraćima u 20.
stoljeću, podnijeli mučeništvo ustrajni u svojoj vjeri. Svjesni brojnih inicijativa za obilježavanje
komemoracija raznih stradanja, biskupi potiču, da se poštuje crkveni ustroj, a to znači da treba
uvažiti mjerodavnost mjesnoga župnika i dijecezanskog biskupa.

Biskupi iz BiH upoznali su članove HBK s pojedinim aktualnostima iz crkvenog i društvenog života u
BiH. U tom duhu bilo je riječi o nekim važnim društvenim pitanjima, o demografskom stanju katolika
u BiH te o uzajamnoj unutarcrkvenoj solidarnosti. Posebno je istaknuta potreba da darovana
sredstva iz Republike Hrvatske budu najviše ulagana u stvaranje radnih mjesta i gospodarski
razvitak, jer je to jedan od najvažnijih preduvjeta za ostanak Hrvata katolika u BiH. Biskupi također
smatraju važnim dati potporu onima koji pokreću inicijative na planu povratka u krajeve iz kojih su
izbjegli ili su iz njih prognani. Posebno su zahvalili svim biskupijskim zajednicama u Republici
Hrvatskoj na čelu s njihovim biskupima za brojne molitve i znakove solidarnosti. Biskupi HBK izrazili
su potporu svojoj subraći u njihovim pravednim nastojanjima oko opstanka Katoličke crkve i
hrvatskoga naroda u BiH.
Zagreb, 21. siječnja 2019.
Tajništvo HBK
Tajništvo BK BiH

Sjednica Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna
zvanja
Sjednica Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, pod predsjedanjem predsjednika Vijeća
splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, održana je u utorak 22. siječnja 2019. u zgradi
Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu.
Uz nadbiskupa Barišića i tajnicu Vijeća s. Danijelu Anić, ASC, sjednici su nazočili rektori
nadbiskupskih i biskupijskih sjemeništa, povjerenici za pastoral zvanja i ministranata, te povjerenici
Povjerenstva za pastoral zvanja pri Hrvatskoj redovničkoj konferenciji.
Nakon molitve i pozdrava nadbiskupa Barišića prisutni su se osvrnuli na susret animatora za
pastoral zvanja koji je održan u rujnu prošle godine u Šibeniku. Susret je bio plodan s predavanjima
samih animatora koji su pripremili, također, i radionice za sam rad kao i evaluaciju predavanja. U
vrednovanju je istaknuta korisnost ovakvih susreta, jer obogaćuju, ohrabruju i jačaju zajedništvo.
Osim što su formativni susreti animatora za zvanja obilježeni su i povijesno-kulturnim događanjima.
Sljedeći takav susret predviđen je od 18. do 20. rujna ove godine u Đakovu.
Na sjednici se razgovaralo i o nadolazećim susretima sjemeništaraca, bogoslova i odgojitelja.
Predstavljen je i izvještaj vlč. Josipa Ivešića, tajnika Odbora za ministrante pri Vijeću, o
Međunarodnom hodočašću ministranata prošle godine u Rimu od 29. srpnja do 4. kolovoza. To je
susret na kojem je sudjelovalo najviše ministranata iz naše domovine i to iz više nad/biskupija.
Na sjednici se razgovaralo i o Nedjelji Dobrog Pastira za koju će se pripremiti prigodni materijali uz
časopis „Susret”.
Svjetski dan molitve za duhovna zvanja nije dan koji bi se trebao obilježiti samo jednom nedjeljom,
jednim danom u kojem se intenzivno moli za zvanja, istaknuo je nadbiskup Barišić. Nužan je
kontinuitet kroz godinu i umrežen rad svih subjekata u pastoralu. Potrebno je konkretnije živjeti
proročku dimenziju posvećenog života. Također se raspravljalo o potrebi približavanja teme
duhovnog poziva mladima preko medija kao što su radio, Internet i televizija. U svemu tome bilo bi
dobro iskoristiti već postojeće medijske kanale.

Susret je zaključen molitvom i nadom u veću promociju duhovnih zvanja u našoj domovini.

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana 2019.
Vijeće Hrvatske biskupske konferencije za ekumenizam i dijalog i Kršćanska sadašnjost objavili su
priručnik za svjetsku Molitvenu osminu 2019., u suradnji s Ekumenskim koordinacijskim odborom
Crkava u Hrvatskoj (EKOCUH).
Na internetu je dostupan i u elektroničkom obliku na mrežnoj stranici Reda bosonogih karmelićana.
Polazišne molitvene materijale ove godine oblikovale su kršćanske Crkve iz Indonezije pod biblijskim
geslom: „Teži za samom pravdom“ (Pnz 16, 11-20). U uvodu priručnika se navodi: „S 265 milijuna
stanovnika, od kojih je 86% muslimana, Indonezija ima najveću muslimansku populaciju na svijetu,
veću od bilo koje druge zemlje. Međutim, oko 10% stanovnika su kršćani različitih tradicija. Što se
tiče stanovništva i površine, Indonezija je najveća zemlja u jugoistočnoj Aziji. Ima više od 17.000
otoka, 1340 različitih etničkih skupina i više od 740 lokalnih jezika. Ipak, u svojoj su pluralnosti
ujedinjeni jednim nacionalnim indonezijskim jezikom – bahasa. Nacija je utemeljena na pet principa
nazvanih Pancasila, s geslom Bhineka Tunggal Ika – jedinstvo u različitosti. U raznolikosti etničke
pripadnosti, jezika i religije, Indonežani žive po načelu gotong royonga – života u solidarnosti i
suradnji. To znači zajedništvo u svim aspektima života, u radu, u žalostima, u svečanostima, a
podrazumijeva i gledanje na sve Indonežane kao na braću i sestre“.
Uočljivo je da je stanje u Hrvatskoj s obzirom na postotke slično, premda obrnutih proporcija:
kršćani su većina a pripadnici drugih vjerskih zajednica manjina. Stoga su navedeni principi
komparativno relevantni i u hrvatskom kontekstu.
Hrvatsko izdanje uredio je tajnik Vijeća HBK za ekumenizam i dijalog dr. Jure Zečević.
Svjetska Molitvena osmina za jedinstvo kršćana odvija se redovito svake godine, još od 1908., od 18.
do 25. siječnja.

Izjava katoličkih biskupa i episkopa SPC-a
Mi, katolički biskupi i episkopi Srpske pravoslavne Crkve u Hrvatskoj na poziv požeškog biskupa
Antuna Škvorčevića susreli smo se u Biskupskom domu u Požegi, 17. siječnja 2019. U božićnom
ozračju, pred početak Svjetske molitvene osmine za jedinstvo kršćana, posvjedočili smo zajedničku
vjeru u istoga Gospodina Isusa Krista koji „sebe dade za nas“ (Tit 2,14), izrazili jedni drugima
poštovanje, podijelili radosti i nade, poteškoće i probleme zajednica koje predvodimo. Izrazili smo
uvjerenje kako ni jedna strategija, usmjerena protiv drugog čovjeka, naroda ili Crkve ne može biti
uspješna, jer nije u skladu s Božjim naumom o čovjeku i njegovom pobjedom nad zlom i smrću,
ostvarenoj u Isusovoj ljubavi na križu. Spomenuli smo se teških stradanja srpskog i hrvatskog naroda
te drugih građana Hrvatske tijekom nedavne prošlosti u ratnim sukobima, progonima i ubijanjima,

uzrokovanima mržnjom. Svjesni smo da međusobnim optuživanjem, manipuliranjem povijesnom
istinom, interpretacijom ratnih događaja za dnevno-političke svrhe, vrijeđanjima i ponižavanjima
zbog pripadnosti određenoj naciji ili vjeri, ostajemo zarobljenicima prošlosti i gubitnicima u
sadašnjosti. Zauzimamo se da se znanstveno istraži i argumentirano utvrdi istina o stradanju za
vrijeme II. svjetskog rata i u vrijeme rata u Hrvatskoj od 1991. do 1995. kako bi se prestalo licitirati
s brojem stradalih te im vratilo dostojanstvo koje imaju kao žrtve.
Duboko žalimo svaku nedužnu žrtvu bilo kojeg naroda, vjere ili političkog nazora iz naše nedavne
prošlosti, te svjedočimo da sve zlo i nepravde nanesene prema njima „nadmoćno pobjeđujemo u
Onome koji nas uzljubi“ (Rim 8,37). Polazište našeg pastirskog djelovanja u hrvatskom društvu jest
čvrsto uvjerenje da nas je Bog »pomirio po Kristu i povjerio nam službu pomirenja« (2 Kor 5,18).
Stoga molimo da se na nama ostvari Isusova riječ: „Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan“
(Lk 6,36), da svojim praštanjem budemo veći od počinjenog zla koje nas je ponizilo, te bez
osvetničkih misli i osjećaja mržnje u čistom pamćenju čuvamo spomen na naše nedužne žrtve,
liječimo ranjene duše, promičemo povjerenje i razumijevanje među pojedincima i narodima i na taj
način evanđeoskim putem postavljamo čvrste temelje boljoj i pravednijoj budućnosti u našoj
domovini za svakog čovjeka.
Neka Gospodin blagoslovi naše bratske osjećaje, dobrohotne misli i iskrene nakane.
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Susret predstavnika HBK i episkopa SPC u
Hrvatskoj
Na poziv požeškog biskupa Antuna Škvorčevića, predsjednika Vijeća HBK za ekumenizam i dijalog, u
božićnom ozračju, pred početak Svjetske molitvene osmine za jedinstvo kršćana, 17. siječnja 2019.

održan je u Biskupskom domu u Požegi susret episkopa Srpske pravoslavne Crkve u Hrvatskoj i
predstavnika Hrvatske biskupske konferencije. Iz Srpske pravoslavne Crkve na susretu je sudjelovao
mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije Perić; episkop gornjo-karlovački Gerasim Popović; episkop
slavonski Jovan Ćulibrk; episkop dalmatinski Nikodim Kosović te episkop osječko-poljski i baranjski
Heruvim Đermanović. Uz domaćina, požeškog biskupa Antuna Škvorčevića, iz Hrvatske biskupske
konferencije na susretu je sudjelovao zadarski nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske
konferencije Želimir Puljić; splitsko-makarski nadbiskup i metropolit, predsjednik Biskupske komisije
Hrvatske biskupske konferencije za dijalog sa Srpskom-pravoslavnom Crkvom Marin Barišić;
đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit Đuro Hranić te hvarski biskup i generalni tajnik Hrvatske
biskupske konferencije Petar Palić.
Na početku susreta domaćin, biskup Antun je izrazio dobrodošlicu, istaknuvši uvjerenje da je ovaj
skup episkopa i biskupa susret, jer se na njemu ostvaruje ono raspoloženje koje sv. Pavao preporuča
Kološanima. Apostol ih uvjerava, kako kod onih koji vjeruju u Krista „više nema Grk – Židov,
obrezanje – neobrezanje, barbar – skit, rob – slobodnjak, nego sve i u svima – Krist“. Zatim
nastavlja:„Zaodjenite se dakle – kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost,
poniznost, blagost, strpljivost te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu
pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi! A povrh svega – ljubav! To je sveza
savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim – mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I
zahvalni budite!“ (Kol 3, 11-15).
Potom je prigodnu riječ uputio mitropolit Porfirije i nadbiskup Želimir. Biskupi i episkopi su u
razgovoru obrazložili važnost njihovih susretanja u službi promicanja otvorenosti, povjerenja,
dobrohotnosti, razumijevanja, uklanjanja predrasuda. Istaknuli su da je u Hrvatskoj na javnoj sceni
velika količina negativnih stavova, zlonamjernih pristupa, bavljenja negativnostima kod drugih, a
prelaženja preko vlastitih, što razdvaja ljude, stvara nepovjerenje i udaljuje jedne od drugih. Biskupi
i episkopi zauzeli su se za evanđeoska polazišta u međusobnim odnosima i djelovanju, za zajedničke
nastupe u našoj javnosti, kako bi ohrabrili vjernike da promiču zajedništvo iznad svake nacionalne i
političke isključivosti.
U razgovoru je dotaknuto više aktualnih pitanja iz javnog života, napose s
obzirom na rasprave o stradanjima brojnih ljudi u II. svjetskom ratu i neposredno nakon njega, te o
još neizliječenim ranama koje je u dušama mnogih ostavio rat od 1991. do 1995., kako Hrvata tako
Srba, napose onih čiji su najbliži ubijeni ili su nestali. O tom su biskupi i episkopi dali posebnu Izjavu.
Na susretu je vladalo bratsko ozračje, ispunjeno srdačnošću i međusobnim povjerenjem.

Susret generalnih tajnika članica COMECE-a
Generalni tajnici biskupskih konferencija EU-a okupili su se 17. siječnja u sjedištu COMECE-a kako
bi razmijenili mišljenja o ključnim pitanjima za Katoličku crkvu u Europskoj uniji i pojačali svoju
sinergiju u rješavanju mnogih izazova s kojima će se europski građani suočiti u 2019. godini.
Sastanak, koji drugu godinu za redom organizira COMECE, bio je prigoda za razgovor o aktualnim
glavnim prioritetima EU-a i Crkve, kao i o praktičnim i tehničkim pitanjima iz područja nadležnosti
Europske unije.
Sudionici su svoju raspravu usredotočili na neke teme koje su imale izravan utjecaj na svakodnevne
aktivnosti Crkve, uključujući i novu Opću uredbu EU-a o zaštiti osobnih podataka (GDPR), koja je

postala primjenjiva u svibnju 2018. godine. Također su razgovarali o onome što je Crkva poduzela na
nacionalnoj razini kako bi se uskladila s ovim pravilom EU-a.
Sastanak je pružio priliku da se istraže novi načini za jačanje suradnje između COMECE-a i
biskupskih konferencija u njenom sastavu pred glavnim izazovima 2019. godine, uključujući Brexit i
europske izbore, kao i imenovanje nove Komisije, novog predsjednika Vijeća i novog predsjednika
Središnje banke.

Katehetska zimska škola „Vjera – znanje –
iskustvo – O vrednovanju ne-mjerljivog“
„Vjera – znanje – iskustvo – O vrednovanju ne-mjerljivog“ tema je Katehetske zimske škole za
vjeroučitelje osnovnih škola koja se održava 10. i 11. siječnja u Nadbiskupijskome pastoralnom
institutu i Osnovnoj školi Miroslava Krleže u Zagrebu u organizaciji Nacionalnog katehetskog ureda
HBK i Agencije za odgoj i obrazovanje. Škola je okupila oko 350 vjeroučitelja, a započela je u
četvrtak 10. siječnja molitvom, pozdravnim riječima i uvodom u rad Škole. Uvodno su govorili
predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju đakovačko-osječki nadbiskup Đuro
Hranić, predstojnik Nacionalnoga katehetskog ureda HBK prof. dr. sc. Ivica Pažin i viša savjetnica za
vjeronauk pri Agenciji za odgoj i obrazovanje Gordana Barudžija.
Predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić istaknuo je
osvrćući se na naslov škole kako vjera nije samo sažetak naših uvjerenja ili stavova jer da je tako bila
bi tek svjetonazor ili ideologija. “No, vjeru koja ne bi imala svoj sadržaj koji ne bismo poznavali teško
bismo mogli razumjeti kao kršćansku vjeru. Znanje nam je stoga potrebno”, poručio je nadbiskup
Hranić. Govoreći o važnosti vjeronauka u školi istaknuo je kako taj predmet nema cilj “suspendirati”
ja suvremenog čovjeka. “Ako još uvijek postoji nerazumijevanje prema vjeronauku u školi kao
predmetu, koji ima svoju znanstvenu, ali i životnu epistemologiju, nema nam druge nego ne braniti
više vjeronauk, već zagrliti sumnju kao sestru i pozvati je na trajni dijalog”, poručio je đakovačkoosječki nadbiskup Đuro Hranić čiji cjeloviti govor možete pročitati ovdje.
Predstojnik Nacionalnoga katehetskog ureda HBK prof. dr. sc. Ivica Pažin u uvodnom govoru
istaknuo je kako vjeronauk uvijek ima zadaću pomoći učenicima razumjeti ono što vjeruju. “Najnovija
razmišljanja o vrednovanju i praćenju učenika u njihovu razvoju, kao tema se nalazi u posljednjem
poglavlju najnovijega kurikuluma Katoličkoga vjeronauka, koji, nakon ponovne javne rasprave,
pomalo dobiva svoj konačni oblik. U želji posvetiti se toj temi, koja sa sobom nosi i neke novosti u
navedenom kurikulumu, a koja je, kao tema, uvijek osjetljiva, posebno kad je riječ o vjeronauku u
školi, naslovili smo ovu Katehetsku zimskuu školu ‘Vjera – znanje – iskustvo. O vrednovanju nemjerljivog’”, istaknuo je prof. dr. sc. Ivica Pažin. Svoj uvodni govor predstojnik Nacionalnoga
katehetskog ureda HBK prof. dr. sc. Ivica Pažin zaključio je kako se nada će ova Škola pomoći
vjeroučiteljima u vrednovanju učenika u nastavi.
O ciljevima Katehetske zimske škole govorila je viša savjetnica za vjeronauk pri Agenciji za odgoj i
obrazovanje Gordana Barudžija. “Vjeroučitelji će analizirati značenje religijskih pojmova koji mogu
postati nadahnućem razvoja vjere, razmišljati o iskustvu vjere u religijsko-pedagoškom kontekstu,
prepoznati sličnosti i razlike u dosadašnjem pristupu vrednovanja i pristupu kojega a odnose
aktualne promjene, utvrditi didaktička usmjerenja praćenja i vrednovanja u vjeronauku”, poručila je

Barudžija.
Uslijedila su predavanja: „Vjersko znanje kao nadahnuće rasta u vjeri“ dr. sc. Hrvoja Kalema,
„Iskustvom do znanja. Kako iskusiti neizrecivo?“ izv. prof. dr. sc. Gorana Livazovića. U
poslijepodnevnom dijelu održan je rad u skupinama. Opširnije izvješće pogledajte na stranicama
Informativne katoličke agencije Hrvatske katoličke mreže.
Na kraju prvoga dana sudionici škole okupili su se na slavlju euharistije koje je u crkvi sv. Marije na
Dolcu predvodio nadbiskup Hranić.

Predsjednik HBK čestitao Božić
pravoslavnima
Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije zadarski nadbiskup Želimir Puljić čestitao je Božić
pravoslavnim vjernicima. U svojoj čestitci poglavarima Srpske pravoslavne crkve mitropolitu
zagrebačko-ljubljanskom gospodinu Porfiriju Periću, episkopu dalmatinskom gospodinu Nikodimu
Kosoviću i episkopu pakračko-slavonskom Jovanu Ćulibrku te protojereju stavroforu Kirku Velinskom
iz Makedonske pravoslavne crkve:
„Zahvaljujem Vam na čestitci koju ste mi uputili u povodu božićnih i novogodišnjih blagdana.
Rođenje Isusa Krista u povijesti je toliko važno da se od toga događaja i godine broje. A po
utjelovljenju Sina Božjega sinulo je očima naše duše svjetlo koje budi čežnju za nebeskim dobrima. U
Božiću je sabrana i pohranjena stoljetna vjera i nada ljudi. Događaj je protkan nitima povijesnih
podataka i uspomena, ali i otajstvom vjere kojega dubine i visine nije moguće ljudskim umom doseći.
Jer, u čudesnom rođenju Bog je sakrio svoje božanstvo i pojavio se u obličju čovjeka. U Njemu su se
„uživo susreli Bog i čovjek“, nebo i zemlja. I to zauvijek. To su anđeli pastirima pjesmom najavili:
„Rodio vam se Spasitelj svijeta.“
Božiću zapravo ne treba osobitog tumačenja. Sve je rečeno i opisano u samom događaju. Na zemlju
je sišla svijetlost velika, a u djetetu Isusu, koga je rodila Marija došao je dar zemlji, ljudima, svim
vremenima i narodima. Stoga, smijemo i ove godine pozvati ga i radovati se Njegovom pohodu. A u
iščekivanju toga milosnoga dolaska radosno mu kličemo: Dođi, Gospodine Isuse! Tvoja su vremena i
vjekovi!
Želim čestit Božić i mirom blagoslovljenu novu 2019. godinu! Hristos se vaistinu rodi!“

Predsjednik HBK čestitao Božić državnome

vodstvu
Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije zadarski nadbiskup Želimir Puljić uputio je božićnu
čestitku predsjednici Republike Hrvatske Kolindi Grabar Kitarović, predsjedniku Hrvatskoga sabora
Gordanu Jandrokoviću i predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u kojoj stoji:
“Zahvaljujem Vam na čestitci i lijepim željama koje ste prigodom blagdana Božića i Nove godine
uputili meni osobno, hrvatskim biskupima i svim vjernicima Katoličke Crkve u našoj domovini
Hrvatskoj i u iseljeništvu.
U Božiću je sabrana i pohranjena stoljetna vjera i nada ljudi. A događaj protkan nitima povijesnih
podataka i uspomena. Ali, i otajstvom vjere kojega dubine i visine nije moguće ljudskim umom
doseći. Jer, u čudesnom rođenju Bog je sakrio svoje božanstvo i pojavio se u obličju čovjeka. U njemu
su se „u živo susreli Bog i čovjek“, nebo i zemlja. I to, zauvijek.
Stoga, svetkovina Božića usmjerava naš pogled i prema nebu odakle nam dolazi Spasitelj svijeta, ali i
prema zemlji na kojoj se htio roditi i nas kao braću i sestre prihvatiti. I pozvati da jedni prema
drugima njegujemo bratsku blizinu, solidarnost, velikodušnost i dobrohotnost. Neka nam Božićni
blagdani budu poticaj međusobnom uvažavanju i uzajamnom pomaganju za opće dobro ljudi i
prosperitet naše Domovine. A novorođeni Emanuel (Bog s nama) neka donese svoj mir i blagoslov
svim stanovnicima, obiteljima i institucijama diljem Lijepe Naše.
U tom duhu u ime biskupa, svećenika, redovnika i redovnica i vjernika Katoličke Crkve, te u svoje
osobno ime želim Vama, Vašoj poštovanoj obitelji kao i svim Vašim suradnicima sretan i radostan
Božić, uz obilje Božjeg blagoslova u Novoj 2019. godini!”

Priopćenje Stalnoga vijeća HBK o
prikupljanju potpisa za referendume
Stalno vijeće Hrvatske biskupske konferencije na svojoj sjednici u Zagrebu, 3. svibnja 2018. godine,
obaviješteno je da su župni uredi naših nad/biskupija minulih dana primali dopise od građanskih
inicijativa: Istina o Istanbulskoj i Narod odlučuje glede prikupljanja potpisa za referendume sa
zamolbom da o njima izvijeste vjernike u crkvama i omoguće prikupljanje potpisa u crkvenim
prostorima. Autori navedenih dopisa ističu da su o tome obavijestili hrvatske biskupe, što može
stvoriti određene nejasnoće. Stalno vijeće Hrvatske biskupske konferencije smatra da takve
aktivnosti nisu primjerene sakralnom prostoru, te da se o njima u crkvi ne daju obavijesti kako se ne
bi opterećivalo nedjeljno bogoslužje.
Valja trajno imati pred očima ono što naglašava Drugi vatikanski sabor: „Politička zajednica i Crkva,
svaka na svome osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne. Obje su, iako s
različitog naslova, u službi osobnog i društvenog poziva istih ljudi“ (GS 76). Budući da svoje poslanje
Crkva ostvaruje u demokratskom društvu, ona potiče svoje vjernike da pridonose humanijoj izgradnji
društva, posebno kad je u pitanju promicanje čovjeka i dostojanstvo braka i obitelji (usp. GS 47-48).

Crkvi je, naime, stalo da se promiče i poboljšava proces političkoga odlučivanja tako da se, s jedne
strane, omogućuje sloboda izjašnjavanja, i to što neposrednija, pravednija i odgovorna zastupljenost
svih hrvatskih državljana u političkome životu, te da se, s druge strane, onemogući izigravanje i
odstupanje od stavova i vrjednota za koje su zastupnici dobili povjerenje svojih birača.
U tom vidu očekuje se da Kristovi vjernici laici zastupaju i promiču kršćanske vrjednote u
pluralističkom društvu, kao i sve ono što služi većem razvoju demokracije i općem dobru društva.
Ističemo kako je svaki vjernik slobodan poduprijeti nastojanje da se izravnim sudjelovanjem građana
unaprjeđuju vrijednosti koje u sebi sadrži demokratski sustav i što jasnije čuje glas naroda, dakako
uz poštivanje zakonskih okvira i pravnog poretka Republike Hrvatske.
O 120. obljetnici rođenja blaženoga Alojzija Stepinca, koji je trajno vidljivi kompas na putu istine,
slobode i ljubavi zazivamo njegov zagovor uz pozdrav i blagoslov u Gospodinu.
Zagreb, 8. svibnja 2018.
Stalno vijeće HBK

