Slavlje srebrnoga biskupskog jubileja nadbiskupa mons. Marina Srakića
Okružnica
(Nadbiskupski ordinarijat, br. 222/2015., Đakovo, 11. veljače 2015.)

SVIM SVEĆENICIMA, REDOVNICIMA I REDOVNICAMA
TE SVIM VJERNICIMA U ĐAKOVAČKO-OSJEČKOJ NADBISKUPIJI
Draga braćo i sestre!
Prije 25 godina, pod geslom „Nadom i radom“, započeo je naš nadbiskup metropolit u miru,
mons. Marin Srakić, svoju biskupsku službu. Biskupom je imenovan na Svijećnicu, 2. veljače
1990. godine, a 24. ožujka iste godine, u predvečerje svetkovine Blagovijesti, u đakovačkoj
katedrali primio je biskupski red polaganjem ruku i molitvom glavnoga zareditelja, danas sluge
Božjega kardinala Franje Kuharića, tadašnjega dijecezanskoga biskupa đakovačkoga i
srijemskoga, blagopokojnoga mons. Ćirila Kosa i drugih sabranih biskupa.
Ove godine naš nadbiskup u miru Marin prispio je jubilarnoj godini – srebrnome jubileju svoje
biskupske službe. Mnogo nas razloga poziva da se prigodom 25. obljetnice njegova biskupskoga
ređenja okupimo u sjedištu naše Nadbiskupije, u našoj katedrali – bazilici i da zajednički
Gospodinu prinesemo hvale za 25 godina njegove zauzete i blagoslovljene službe - najprije kao
pastira Đakovačke ili Bosanske i Srijemske biskupije, a potom kao prvoga đakovačko-osječkoga
nadbiskupa metropolita.
Sve vas, draga braćo svećenici, redovnici i redovnice i vas, dragi vjernici u našoj Đakovačkoosječkoj nadbiskupiji, pozivam da se u ponedjeljak 23. ožujka 2015., u 17 sati, okupimo u
đakovačkoj katedrali oko našega nadbiskupa u miru Marina te da s njime podijelimo radost
njegova srebrnoga biskupskog jubileja. U svečanom euharistijskom slavlju sudjelovat će i više
hrvatskih te drugih biskupa. Prigodnu homiliju uputit će kardinal Josip Bozanić, nadbiskup
metropolit zagrebački.
Vas, dragi župnici, molimo da na sudjelovanje pozovete i potaknete svoje župljane te da, bilo
samostalno, bilo u suradnji s dekanom i susjednim župnicima, za ovu prigodu organizirate
vjerničko hodočašće u našu katedralu-baziliku. Molimo vas da toga dana u svojim župama slavite
jutarnje sv. mise, a večernje da otkažete. Broj hodočasnika telefonski ili pisanim putem najavite
Nadbiskupskom ordinarijatu u Đakovu do 15. ožujka 2015. Svećenike molimo da ponesu misno
ruho, uključujući i misnicu, bijele boje.
Vas, prečasna gospodo dekani, također molimo da pri dogovoru o terminima korizmenih
ispovijedi po župama vašega dekanata ne zaboravite sa svećenicima napraviti plan prema kojemu
će tzv. „velike ispovijedi“ u ponedjeljak, 23. ožujka popodne, izostati te ćete ih, stoga, dan ranije
započeti ili kasnije završiti.
Gospodin neka svojim blagoslovom i zdravljem krijepi, a Blažena Djevica Marija svojim
majčinskim zagovorom prati našega nadbiskupa Marina! A sve nas neka vodi i čuva Gospodinova
dobrota te njegova trajna ljubav!
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