
 

 
 

Đakovo, 12. siječnja 2018. 

Broj: 100/2018. 

Predmet: Veliko nadbiskupijsko hodočašće bl. Alojziju Stepincu u Zagreb i Krašić 

    u subotu 3. ožujka 2018. – okružnica 

 

Svima u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji 

 

Časna braćo svećenici, redovnici i redovnice, 

draga braćo i sestre u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji! 
 

Najsvjetliji lik si nam! Upravo u te riječi želimo skupiti snagu iznimno 

snažnoga svjedočanstva, koje nosi i koje nam sjaji u osobi pastira 

Crkve i mučenika, blaženoga Alojzija Stepinca. Nadahnuće su nam 

riječi sv. Ivana Pavla II., izrečene u Zagrebu 10. rujna 1994., prigodom 

njegova prvoga posjeta Hrvatskoj, kad je u zagrebačkoj katedrali, 

osvrćući se na primjere svetosti među svećenicima, redovnicima, 

redovnicama i vjernicima laicima u povijesti hrvatskoga naroda, 

ustvrdio: „Najsvjetliji lik je, bez sumnje, nadbiskup i kardinal Alojzije 

Stepinac.“ Snaga njegova svjedočanstva ni nas danas ne ostavlja 

ravnodušnima, štoviše, nadahnjuje nas da na životnim stazama našega 

suvremenoga doba obnovimo i osnažimo svoju vjernost Kristovoj 

Radosnoj vijesti i vjernost svome pozivu, na koji smo pozvani po svom 

dioništvu u velikoj zajednici svete Crkve. Oči našega srca tako su 

često, kroz više proteklih desetljeća povijesti našega naroda, tražile 

upravo njegov lik: da nas učvrsti i bude nam putokaz njegov primjer, 

da nam dadne snagu njegova nepokolebljivost, da nas zagrije njegova 

predanost i ljubav te nas uvijek blagoslivlja i bude nam na pomoć njegov zagovor. U našoj 

nadbiskupiji s mučenikom i pastirom, bl. Alojzijem osjećamo i blizinu zajedništva koja izvire iz 

činjenice da je u vršenju svoje pastirske službe zagrebačkoga nadbiskupa istodobno bio i naš 

metropolit te nas i taj vid crkvenoga zajedništva potiče da mu se utječemo posve iskrena srca, s 

velikom ljubavlju i pouzdanjem. 
 

Pođimo mu u pohod. U 2018. godini navršava se 120. obljetnica Blaženikova rođenja u Krašiću 

(1898.) i 20. obljetnica njegova proglašenja blaženim u Mariji Bistrici (1998.). Lijepa je to i 

povlaštena prigoda da mu kao nadbiskupijska zajednica Božjega naroda „pođemo u pohode“. Za tu 

smo prigodu u našem nadbiskupijskom kalendaru, kao i u svećeničkim dekanatskim koronama 

protekle jesni, već najavili održavanje zajedničkoga hodočašća bl. Alojziju u Zagreb i Krašić. Ovim 

pismom sve vas, draga braćo i sestre, mlađe i starije, najsrdačnije pozivam da se priključite našem 

velikom nadbiskupijskom hodočašću bl. Alojziju Stepincu u subotu 3. ožujka 2018. godine. Središnji 

zajednički dio našega hodočašća bit će pohod i molitva na njegovu grobu te svečano misno slavlje u 

zagrebačkoj katedrali s početkom u 15 sati. Nastojat ćemo, također, u prijepodnevnim satima u 

hodočašće uključiti i Krašić, mjesto Blaženikova rođenja i smrti. 
 

Sudionici hodočašća. Radostan sam što ću, zajedno s nadbiskupom u miru Marinom, moći predvoditi 

ovo naše zajedničko nadbiskupijsko hodočašće te se nadam da će se na sudjelovanje u hodočašću 

odazvati zaista velik broj naših vjernika i zajedno s njima vas svećenika, redovnika i redovnica. 
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Dragi i poštovani župnici, svjestan sam da je u organizaciji i ostvarenju hodočašća posebno značajna 

i zahtjevna vaša uloga. Stoga svakomu od vas preporučujem da na hodočašće potaknete i povedete 

župljane svojih zajednica, sve koji to budu mogli, uključujući i župne suradnike – od vjeroučitelja i 

članova župnih vijeća do članova župnih zborova, ministranata i mladih te članova molitvenih 

zajednica i skupina koje djeluju u našim župama. 
 

Organizacija hodočašća i prijevoz. Sudjelovanje vjernika u ovom hodočašću organizira se po 

župama. U najvećem broju slučajeva koristit će se autobusni prijevoz hodočasnika. Vjerujemo da će 

se u organizaciji hodočašća ostvariti i lijepa suradnja i uzajamna pomoć unutar naših dekanata, kako 

nam je to dosadašnje iskustvo znalo lijepo pokazati. 
 

Ukoliko se u nekim slučajevima učini prikladnim, moguće je neke skupine vjernika (npr. mlade, 

studente, ministrante, skupine u narodnim nošnjama, i sl.) na razini jednoga dekanata ili grada 

organizirati posebno te ih, iako su iz različitih župa, na hodočašće povesti kao zasebne skupine. U 

tim će slučajevima, svakako, biti potreban dogovor pojedinih župnika, dekana i povjerenika/voditelja 

koji je zadužen za pastoral određene skupine. 
 

Prijava hodočasnika u Nadbiskupijskom pastoralnom centru. Za pojedine vidove organizacije 

hodočašća bit će zadužena redovita tijela i službe u našoj nadbiskupiji. Sve informacije o hodočašću 

i druge materijale vezane uz hodočašće prosljeđivat će se iz našeg Pastoralnoga centra i Tiskovnoga 

ureda. Sve molimo za velikodušnost i suradnju u pripravi posebnih vidova sudjelovanja (pjevači, 

čitači, ministranti, i dr.). 
 

Svakoga župnika molimo da broj hodočasnika iz svoje župe najkasnije do 20. veljače 2018. prijavi u 

središnji ured Pastoralnoga centra (tel. 031/802/227 /9h – 16h/ ili na: pastoralni.centar@djos.hr). Isto 

molimo poglavare redovničkih zajednica, kao i voditelje drugih zajednica i ustanova u našoj 

nadbiskupiji.   
 

Okvirni raspored hodočasničkoga dana. Prva hodočasnička postaja - Krašić: polazak u jutarnjim 

satima; u prijepodnevnom vremenu posjet Blaženikovu rodnom Krašiću. Zbog očekivanoga većeg 

broja hodočasnika u Krašiću je teško predvidjeti jedan zajednički istovremeni program za sve 

hodočasnike. Stoga molimo da župnici prema vlastitom programu povedu hodočasnike u Krašić, gdje 

će biti moguće pohoditi župnu crkvu i spomen-sobe župnoga doma u kojem je bl. Alojzije preminuo. 

U 10,30 za sve one koji budu nazočni u Krašiću, bit će prigodna hodočasnička pobožnost u krašićkoj 

župnoj crkvi. 

Središnja zajednička hodočasnička postaja – Katedrala u Zagrebu: Polazak iz Krašića 

(najkasnije u 12,00); predvidjeti dolazak u središte Zagreba, tj. do katedrale oko 14 sati; u 14,30 sati 

započet će zajednička pobožnost u katedrali; u 14,45 procesijski ulazak skupina u narodnim 

nošnjama, ministranata i sestara redovnica; u 15,00 sati ulazna procesija svećenika koncelebranatâ s 

predsjedateljem i svečana hodočasnička sv. Misa (15,00 – 16,30); poslije Mise zavjetni ophod župâ 

i zajednica do Blaženikova groba; kratki program ispred katedrale; mogućnost posjeta Stepinčevu 

spomen-muzeju kraj katedrale; vrijeme za odmor te, prema vlastitom rasporedu povratak kućama. 

Svečano misno slavlje u zagrebačkoj katedrali. Svećenike molimo da za koncelebraciju ponesu 

misno ruho crvene boje. Želja nam je da u svečanoj misi uz naše bogoslove bude i određeni broj 

ministranata iz naših župa te molimo župnike da i njihovo sudjelovanje uključe u hodočašće. O mjestu 

njihova oblačenja i ulasku u katedralu pobrinut će se naše Nadbiskupijsko povjerenstvo za pastoral 

ministranata. Vjerujemo da će iz različitih dijelova naše nadbiskupije biti i onih koji će za izvanrednu 

prigodu našeg hodočašća odjenuti svoje narodne nošnje. O njihovu mjestu i ulasku u katedralu skrbit 
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će Povjerenstvo za pastoral tradicijske kulture. Sudjelovanje u liturgijskim čitanjima, nakanama 

molitve vjernika i prinosu darova bit će raspoređeno po dekanatima. Liturgijsko pjevanje uz 

katedralni i konkatedralni zbor predvodit će i drugi zainteresirani zborovi iz različitih dijelova naše 

Nadbiskupije, očekujući također od svih sudionika zdušno i gromko zajedničko pjevanje. Voditelje 

onih zborova koji će na hodočašće poći u cijelosti ili sa značajnijim brojem svojih članova, molimo 

da što prije, a najkasnije do 15. veljače, prijave svoje sudjelovanje Nadbiskupijskom uredu za crkvenu 

glazbu kako bi dobili potrebne materijale i upute. Za pomoć u sudjelovanju svih vjernika u pjesmi i 

molitvi bit će tiskan i mali liturgijski vodič s tekstovima predviđenima za zajedničko pjevanje i 

molitvu. 

 

Poziv na sudjelovanje vjernicima grada Zagreba koji potječu iz župâ naše nadbiskupije. Među 

stanovnicima grada Zagreba i sadašnjim članovima župâ Zagrebačke nadbiskupije mnogo je i onih 

koji su svojim porijeklom, rođenjem i djetinjstvom vezani uz Slavoniju, Baranju i Srijem. I njima 

upravljam svoj poziv: Draga braćo i sestre, sve vas, uključujući i brojne zagrebačke studente iz našega 

kraja, od srca pozivam da se pridružite našoj hodočasničkoj molitvi i svečanoj misi u zagrebačkoj 

katedrali u subotu 3. ožujka 2018. u 15 sati. Mnogo je razloga i osjećaja povezanosti zbog kojih će 

nas vaše sudjelovanje istinski obradovati. 

 

Duhovna priprava u župama. Ovo vrijeme priprave na dan našeg velikoga nadbiskupijskoga 

hodočašća neka nam svima bude ispunjeno još dubljim upoznavanjem i razmatranjem duhovne 

baštine bl. Alojzija Stepinca. Prikladno je, stoga, da u mjesecu veljači tjedna euharistijska klanjanja 

(četvrtkom) u našim zajednicama budu označena svjedočanstvom i poticajnim naukom bl. Alojzija. 

Pozivam, također, da se, uz dvije župe (u Slavonskom Brodu i Vinkovcima), čiji je bl. Alojzije 

Stepinac zaštitnik, ove godine njegov spomendan 10. veljače u svim našim župama proslavi na 

svečaniji način. Neka se u našim zajednicama obnove i/ili nauče molitve i popijevke u čast Blaženiku, 

a neke su od njih u novije vrijeme nastale na području naše nadbiskupije. 

 

U danima priprave na dan hodočašća ne zaboravljamo duhovu snagu sakramenta pomirenja. 

Hodočasnike i druge vjernike potičemo da u pripravi za nadbiskupijsko hodočašće pristupe svetoj 

ispovijedi u svojim župama. U zagrebačkoj katedrali će također na raspolaganju biti nekoliko 

svećenika za sv. ispovijed. Molimo i sve svećenike hodočasnike da u vrijeme zajedničke pobožnosti 

prije sv. mise u katedrali također budu na raspolaganju vjernicima za slavlje sakramenta pomirenja.  

 

Dok se i sâm pripravljam za naše hodočašće, u radosti očekujem taj dan kad će se u katedrali našeg 

glavnoga grada Zagreba, uz grob bl. Alojzija Stepinca, sabrati naša nadbiskupija i moliti Božje 

svjetlo, nadahnuće i zaštitu. Svima pozdrav i blagoslov u Gospodinu! 

 

 

 

       Robert Jugović                 Đuro Hranić  

    kancelar                     nadbiskup metropolit 

 


