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Dobro došli u Republiku Hrvatsku!
Govor predsjednika Josipovića na ispraćaju pape Benedikta XVI.

Zračna luka Zagreb, 5. lipnja 2011. (nije izgovoren)

Vaša Svetosti!

U ova dva dana donijeli ste radost Hrvatskoj. Vjer-
nicima diljem zemlje ojačali ste nadu u bolju buduć-
nost, a kod svih građana Hrvatske učvrstili duboko 
poštovanje zbog plemenitih poruka koje ste odaslali 
jučer i danas. Nitko u Hrvatskoj u ova dva dana nije 
ostao ravnodušan prema Vašim porukama o obitelji, 
moralu, vjeri, Europi kao zajednici naroda i kultu-
ra. Došli ste nam u posjet u trenutku kada Hrvatska 
obilježava dvadesetu obljetnicu proglašenja neovi-
snosti, i završava pristupne pregovore s Europskom 
unijom. U kontekstu pozitivnog stava prema europ-
skom ujedinjenju, koji postoji u socijalnoj doktrini 
Katoličke Crkve u kontinuitetu od Ivana XXIII preko 
Pavla VI i Ivana Pavla II do Vaše Svetosti, svojim do-
laskom i porukama koje ste poslali na najljepši način 
ste potvrdili podršku koju Katolička Crkva kontinu-
irano pruža ulasku Hrvatske u Europsku uniju. 

Ulazak u Europsku uniju samo je jedan novi gospo-
darski i politički okvir za Hrvatsku, čija pripadnost 
europskom kulturnom i civilizacijskom krugu nikad 
nije bila upitna. I Vi ste to posvjedočili primjerom 
hrvatskog znanstvenika Ruđera Boškovića koji je 
samo jedno od velikih hrvatskih imena čiji je dopri-
nos Europi i svijetu nemjerljiv. Ohrabrili ste hrvat-
ske građane da s povjerenjem gledaju u europsku 
budućnost, ali i hrvatske vlasti da u tom procesu od-
govorno čuvaju interese svoga naroda. Vrijednosti 
koje čine hrvatski nacionalni, kulturni i vjerski iden-
titet bit će vrijedan doprinos Hrvatske europskoj za-
jednici naroda. Bitan njihov dio su i kršćanske du-
hovne, moralne i kulturne vrijednosti. I zato je jedan 
od najvažnijih zadataka sačuvati ih i unaprijediti u 
multikulturalnoj i multireligijskoj europskoj zajed-
nici. 

Hrvatska je zemlja s dominantnom kršćanskom 
tradicijom u kojoj većinsko katoličanstvo stoljeći-
ma koegzistira s pravoslavljem i protestantizmom, 
gdje stoljećima postoji i islamska i židovska vjerska 
tradicija. Hrvatska je zemlja vjerskih sloboda i vjer-
ske tolerancije. Neki aspekti vjerske raznolikosti su 
u kritičnim društvenim okolnostima kroz povijest 
utjecali na sukobe među ljudima, pa i one širih raz-
mjera i tragičnih posljedica. Duboko vjerujem da je 
to vrijeme zauvijek prošlo. Vjerujem da je došlo vri-
jeme pobjede razuma i ljubavi, vrijeme pomirenja i 
opraštanja. Vi ste, Vaša Svetosti, podsjetili građane 
Hrvatske da je raznolikost bogatstvo a ne nedosta-
tak. Vjerujem da će Vaše riječi potaknuti vjernike 
svih religija na poštivanje posebnosti različitih reli-

gijskih identiteta, snošljivost i težnju za uzajamnim 
upoznavanjem, na jačanje ekumenskih i međukon-
fesionalnih inicijativa. Obraćajući se hrvatskoj inte-
lektualnoj javnosti, mladima i hrvatskim obiteljima, 
istaknuli ste potrebu razvoja utemeljenog na sadrža-
ju koji će mu dati pravu snagu. Kulturne i moralne 
vrijednosti, od kojih su mnoge baština kršćanstva, 
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 čina 
onih koji imaju vlast na različitim razinama. 

Vaša Svetosti, Vaš boravak u Hrvatskoj izuzetno je 
važan državni događaj. Ali, on je i duhovni doga-
đaj, u kojem sam s radošću sudjelovao, siguran da 
će hrvatskim građanima biti moralno ohrabrenje, 
znak nade i poticaj za budućnost. Hrvatska Vas je 
dočekala raširenih ruku, a ispraća Vas s ljubavlju i 
zahvalnošću. Zato Vam, Vaša Svetosti, hvala na po-
sjeti, hvala na porukama plemenitosti, razuma, lju-
bavi i mira! 

Priopćenje sa susreta 
kardinala Bozanića i 

premijerke Kosor
Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić 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 Bozanić osvrnuli su se na pohod Sve-
toga Oca, složivši se da je njime probuđena ra-
dost, nada i samopouzdanje hrvatskog naroda. 
Ocijenili su Papin pohod povijesnim događa-
jem od izuzetne važnosti za jačanje zajedništva 
u obitelji, u društvu i narodu. To je istodobno 
i događaj od izuzetne važnosti za Hrvatsku 
na putu za punopravno članstvo u Europskoj 
uniji. Kardinal Bozanić zahvalio je predsjednici 
Vlade RH na izvrsnoj suradnji, a osobito na an-
gažmanu policije, vojske i zdravstvenih službi, 
čiji su djelatnici Papinom pohodu pristupili ne 
samo profesionalno, nego s puno poštovanja 
prema Papinoj osobi i značenju njegova poho-
da. IKA


