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Slavlje Velike Gospe
Aljmaš

Proslavu svetkovine Uznesenja Marijina u Aljmašu 
je u Godini vjere obilježilo zajedničko svečano ispo-
vijedanje vjere, a svečani čin ispovijesti vjere održan 
je i u svim marijanskim svetištima i crkvama s naslo-
vom Marijina Uznesenja na području Đakovačko-
osječke nadbiskupije. I ovoga puta u nadbiskupijsko 
Svetište Gospe od Utočišta pristigle su tisuće ho-
dočasnika koji su pribivali pobožnostima i misnim 
slavljima. Nakon srdačne dobrodošlice vjernicima, 
koji u »prošteništu žele doživjeti istinski susret s 
Bogom, obnoviti vjeru i otkriti radost kršćanskoga 
poziva«, preč. Ante Markić, upravitelj Svetišta i alj-
maški župnik, posebno je pozdravio predvoditelja 
središnjeg euharistijskog slavlja, mons. Đuru Hrani-
ća, koji je po prvi puta s naslovom đakovačko-osječ-
kog nadbiskupa predsjedao središnjom misom u 10 
sati. Na svečani oblik ispovijesti vjere 2012. godine 
pozvao je papa Benedikt XVI. prigodom otvorenja 
Godine vjere, kako bi svi vjernici sabrani u jednom 
slavlju osjetili da su sa sveopćom Crkvom pozvani 
obnoviti snagu vjere i istinski kršćanski život te u 
današnjem svijetu biti vjerodostojni i plodni svjedoci 
Kristova spasenja. »Izgovarajući zajednički apostol-
sko vjerovanje, mi javno obnavljamo svoje kršćan-
sko oduševljenje za vjeru Crkve, za svjedočanstvo i 
za prenošenje kršćanske vjere našoj djeci i mladima, 
sugrađanima, onoj našoj braći i sestrama koji su bili 
kršteni, ali su zanemarili klicu vjere koju su im, s 
više ili manje žara, ipak htjeli prenijeti njihovi rodi-
telji te djedovi i bake; zanemarili su je te danas žive 
na rubu vjere i nevjere, na rubu crkvenoga života, 
deklariraju se agnosticima, a u biti su bogotražitelji, 
jer su, kao i svi ljudi, i oni stvoreni na sliku Božju«, 
naglasio je nadbiskup.

»Ispovijedamo svoju vjeru i obnavljamo kršćansko 
oduševljenje kako bismo - poput jedne obične i skro-
mne primalje, Jage Stojak, koja je ovih dana u rodi-
lištu u kninskoj bolnici, vjerna sebi, prizivajući se na 

svoju savjest, odbila asistirati pobačaju i zato dobila 
otkaz - bili hrabri i sposobni živjeti i svjedočiti svoju 
vjeru te kršćanske stavove i vrijednosti i u suvreme-
nom sekulariziranom pluralnom društvu, unatoč 
protivnim vjetrovima, ne bojeći se nikoga i ničega, 
osim da iznevjerimo i pogazimo sebe, svoju savjest 
i svoj identitet«, kazao je Hranić. »Primjer te naše 
sugrađanke i vjernice-katolkinje te njezino aktualno 
stradanje zbog vjernosti Bogu i otvorenosti srca za 
njegovu riječ – otkriva nam da se i u našoj genera-
ciji, i u našoj domovini, danas, ponovno ostvaruje 
borba i neprijateljstvo između dobra i zla, između 
Žene i zmaja, u kojoj svoj udio uzima svaki čovjek 
i svaki naraštaj. Pitanje je samo jesmo li mi, svatko 
od nas ponaosob, a onda i zajednički, spremni letjeti 
visoko, za idealima, uzimati udjela u toj borbi za do-
bro, i zbog toga i stradavati«, naglasio je nadbiskup, 
potičući promišljanje na Marijinu svetkovinu o tome 
da dobro mora pobijediti i u našem osobnom životu, 
u životu društva, politici i u gospodarskom životu. 

Na središnjem koncelebriranom slavlju, koje je pje-
vanjem uveličao zbor župe Sv. Rozalije iz Ivanovca, 
vjernici su zajednički izrekli Molitvu krsnoga pozi-
va. Velika Gospa u Aljmašu slavljena je s još četiri 
mise, a večernju, s blagoslovom djece, predvodio je 
nadbiskup u miru, mons. dr. Marin Srakić. Četrdese-
tak svećenika i redovnika sudjelovalo je u slavljima 
i ispovijedalo. Svetkovini je prethodila trodnevnica 
uz vodstvo vlč. Mateja Glavice, ekonoma Bogoslov-
nog sjemeništa u Đakovu.

Ilača

Marijansko svetište Gospe Ilačke u Ilači, u narodu 
nazvano »Vodica« i ove je godine o svetkovini Veli-
ke Gospe primilo brojne hodočasnike iz cijele Slavo-
nije, Srijema i Bačke. Velik broj hodočasnika došao 
je pješice. Središnje misno slavlje svetkovine Velike 
Gospe u Godini vjere predvodio je đakovačko-osječ-
ki nadbiskup u miru, mons. Marin Srakić, a ovo, 
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kao i ostala liturgijska slavlja, obilježila je svečana 
ispovijest vjere. U svojoj homiliji mons. Srakić nagla-
sio je kako smo upravo na Veliku Gospu u Godini 
vjere pozvani razmišljati o svojoj vjeri te se zapitati 
što znači sačuvati svoju vjeru uzburkanu ateizmom 
i drugim pojavama. Potrebno je zapitati se što je to 
vjera i shvatiti da ona nije ništa nedokučivo i nedo-
stižno. Vjera je putovanje i napredovanje kroz život, 
i to je iskustvo što ga može doživjeti svaki čovjek 
ako to uistinu želi. Vjera nije samo problem umova-
nja nego nešto daleko dublje, što se nalazi u nutrini 
čovjekova bića, a to je znala i Marija. »Danas smo 
došli Gospi Ilačkoj moliti za svoje potrebe, a zajed-
nička molitva svima neka bude da sačuvamo svoju 
vjeru. Neka nam pratilja našeg života bude upravo 
Gospa, jer ona je Majka naše vjere, Majka nas vjerni-
ka«, poručio je mons. Srakić okupljenim vjernicima, 
među kojima se i ove godine isticala, kao najbrojnija, 
grupa iz Iloka s dvjestotinjak hodočasnika. 

Ostala misna slavlja svetkovine predvodili su vlč. 
Tomislav Đukez, vlč. Zvonimir Martinović, vlč. Josip 
Vrančić te domaći župnik i upravitelj Svetišta, vlč. 
Ivan Đakovac. Priprava za Veliku Gospu započela 
je devetnicom u ponedjeljak, 5. kolovoza, molitvom 
krunice i litanija. Uoči svetkovine misno je slavlje u 
19 sati predvodio vlč. Ladislav Dort, svečanu misu 
u 21 sat mons. Bože Radoš, a nakon toga je uslijedi-
la procesija sa svijećama i kipom Gospe Ilačke oko 
Svetišta. Misu u 23 sata slavio je vlč. Miro Tomas. 
Vlč. Đakovac zahvalio je svim hodočasnicima na do-
lasku, a posebno onima koji su došli pješice. Pozvao 
je vjernike da i dalje dolaze na »Vodicu«, s posebnim 
naglaskom na 2015. godinu, kada Svetište slavi 150. 
godišnjicu ukazanja Blažene Djevice Marije. 

Dragotin

U jednom od najpoznatijih svetišta posvećenih Bla-
ženoj Djevici Mariji na području Đakovštine, u Dra-
gotinu, i ove je godine o svetkovini Velike Gospe 
hodočastio veliki broj vjernika. Proslava je započela 
uoči svetkovine, a vjernici su se pripremali trodnev-
nicom od 11. do 13. kolovoza, koju je predvodio vlč. 
Marijan Krištofić. Pobožnost uoči svetkovine zapo-

čela je u 17,30 svečanim iznošenjem slike Gospe Ža-
losne. U 18 sati održano je pokorničko bogoslužje i 
križni put, a misu u 20 sati, već tradicionalno, odr-
žao je župnik iz Donjih Andrijevaca, vlč. Nikica Mi-
haljević. Svečano euharistijsko slavlje u 22 sata, uz 
koncelebraciju mons. Fabijana Svaline te domaćeg 
trnavačkog župnika Darka Tvrdojevića, predvodio 
je novoimenovani đakovačko-osječki nadbiskup i 
metropolit Đuro Hranić.

Na početku homilije nadbiskup je istaknuo: »Mi 
smo danas ovdje okupljeni oko Majke Crkve, koja je 
prva među nama ljudima pridružena uskrsnoj slavi 
svoga Sina.« Mariju je opisao kao drugu Evu, ženu 
koja je potpuno otvorila svoje srce Bogu, osluškivala 
i poslušala Božju riječ te svojim »da« Bogu, otvorila 
vrata ljudskoga roda Bogu i omogućila da on uđe 
u ljudsku povijest. Prisutne je potaknuo da svjesnije 
i snažnije, poput Blažene Djevice Marije, prianjaju 
uz Božju riječ, sadržaje kršćanske vjere te se utvr-
đuju u uvjerenju da dobro koje je pobijedilo u Isu-
sovu i u Marijinu životu, mora pobijediti u svakom 
drugom području ljudskoga života. Euharistijsko 
slavlje završeno je blagoslovom nabožnih predmeta 
te procesijom s upaljenim svijećama i slikom Gospe 
Dragotinske oko crkve. Po prvi puta nakon urušenja 
krova 2009. godine, hodočasnici su mogli ući u osam 
stoljeća staru crkvu i moliti za svoje potrebe. Litur-
gijsko pjevanje animirala je Ženska klapa Certissa i 
Bećarine iz Đakova.

Šumanovci

Svetište Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo u 
Šumanovcima kod Gunje uoči svetkovine i na samu 
svetkovinu Velike Gospe pohodilo je između 12 i 15 
tisuća vjernika. Na uočnicu svetkovine, nakon prve 
mise u 17 sati, uslijedio je križni put kroz šumu. Naj-
više vjernika, njih preko tisuću, sudjelovalo je na 
svečanoj misi koju je predvodio đakovačko-osječki 
nadbiskup u miru, mons. Marin Srakić.  Iskoristimo 
velike blagdane i razmišljajmo o svojoj vjeri, pota-
knuo je prisutne mons. Srakić i nastavio: »Vjera nije 
blago koje se jednom zauvijek stekne, ona je putova-
nje i napredovanje. Treba prihvatiti da napredujemo 
češće u tami, a za vodiča imamo samo Isusovu riječ i 
svjetlo Duha Svetoga. Neka nam Marija, vjerna Dje-
vica, svojom molitvom isprosi da upoznamo slavu 
Gospodnju i da sve više u njega vjerujemo.« Po zavr-
šetku svečane mise uslijedila je procesija kroz šumu 
s upaljenim svijećama do kapelice gdje su vjernici 
zajedno pjevali i molili se Skrovitoj Gospi Šumano-
vačkoj. Na dan svetkovine prva misa slavljena je u 
6 sati ujutro, a uslijedila su još 4 liturgijska slavlja. 
Između misnih slavlja u svetištu se čula lagana du-
hovna glazba, a posebnu pozornost hodočasnika 
izazivale su pjesme o samom svetištu Šumanovci. 
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