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Pozdravni govor pape Benedikta XVI.
Gospodine Predsjedniče Republike Hrvatske,
časna braćo u biskupstvu,
poštovana gospodo predstavnici vlasti,
draga braćo i sestre!

S velikom radošću dolazim među vas kao hodočasnik 
u ime Isusa Krista. Srdačno pozdravljam ljubljenu hr-
vatsku zemlju i, kao nasljednik apostola Petra, veli-
kim zagrljajem grlim sve njezine stanovnike. Napose 
pozdravljam katoličku zajednicu: biskupe, svećenike, 
redovnike i redovnice, vjernike, te posebice obitelji 
ove zemlje, koja je blagoslovljena naviještanjem Evan-
đelja, nadom života i spasenja za svakog čovjeka. 

Upućujem prijazan pozdrav Vama, gospodine Pred-
sjedniče Republike Hrvatske, i drugim civilnim i 
vojnim vlastima ovdje okupljenima. Zahvaljujem 
Vam, gospodine Predsjedniče, na srdačnim riječima 
dobrodošlice te izražavam najbolje želje za visoku 
dužnost koja vam je povjerena, kao i za mir i za na-
predak cijele zemlje.

U ovome se času želim prisjetiti triju pastoralnih 
posjeta mog ljubljenog prethodnika, blaženoga Iva-
na Pavla II., Hrvatskoj te zahvaliti Gospodinu za 
dugu povijest vjernosti koja povezuje vašu zemlju 
sa Svetom Stolicom. Brojimo više od trinaest stoljeća 
snažnih i posebnih veza, prokušanih i učvršćenih u 
ponekad teškim i bolnim okolnostima. Ta je povijest 
rječiti dokaz ljubavi vašega naroda prema Evanđelju 
i prema Crkvi. Od samih početaka, vaš narod pri-
pada Europi te joj, na poseban način, daje doprinos 
u duhovnim i moralnim vrijednostima koje su kroz 
stoljeća oblikovale svakodnevni život, kao i osobni i 
nacionalni identitet njezine djece. 

Izazovi suvremene kulture, prožete društvenim ra-
slojavanjem i nestabilnošću, te obilježene individu-

alizmom koji pogoduje shvaćanju života bez obve-
za, u neprestanom traženju »prostora privatnosti«, 
zahtijevaju uvjereno svjedočanstvo i smiono zauzi-
manje u promicanju temeljnih moralnih vrijednosti, 
ukorijenjenih u društvenom životu i identitetu Sta-
roga kontinenta. 

O dvadesetoj obljetnici proglašenja neovisnosti i 
uoči punopravnog pristupanja Hrvatske Europskoj 
uniji, davna i nedavna prošlost vaše zemlje potiče 
na promišljanje sve europske narode pomažući kako 
svakom pojedinom, tako i čitavoj zajednici, da oču-
va i obnovi neprocjenjivu zajedničku baštinu ljud-
skih i kršćanskih vrijednosti. Neka tako ova draga 
nacija, snagom svoje bogate tradicije, pridonese da 
Europska unija cjelovito vrjednuje to duhovno i kul-
turno blago.

S geslom »Zajedno u Kristu«, draga braćo i sestre, 
dolazim s vama proslaviti 1. nacionalni dan hrvat-
skih katoličkih obitelji. Neka ovaj važan događaj 
bude prigoda za ponovno isticanje vrijednosti obi-
teljskog života i općega dobra, učvršćivanje jedin-
stva, oživljavanje nade i zajedništvo s Bogom, koji 
je temelj bratskog suživota i društvene solidarnosti. 
Već sad iskreno zahvaljujem svima koji su sudjelo-
vali u pripravi i organizaciji moga posjeta. 

Pred današnjim izazovima za Crkvu i civilno druš-
tvo, zazivam na ovu zemlju i na sve njezine stanov-
nike, zagovor i pomoć blaženoga Alojzija Stepin-
ca, Pastira kojega vaš narod voli i štuje. Neka prati 
mlade naraštaje da žive u ljubavi koja je potaknula 
Gospodina Isusa Krista da svoj život daruje za sve 
ljude. Sveti Josip, brižni čuvar Otkupitelja i nebeski 
zaštitnik vašega naroda, zajedno s Djevicom Mari-
jom, »Najvjernijom Odvjetnicom Hrvatske«, neka 
vam danas i uvijek isprose mir i spasenje. Hvala!

Svečanost dočeka u zagrebačkoj zračnoj luci
Nakon slijetanja zrakoplova talijanske zračne 
kompanije Alitalia na pistu zagrebačke zračne 
luke, u zrakoplov su ušli šefi ca Protokola pred-
sjednika RH, Petra Furdek, i apostolski nuncij u 
našoj zemlji, nadbiskup Mario Roberto Cassari, 
koji su zaželjeti dobrodošlicu Papi. Nakon izlaska 
iz zrakoplova, Papu su pozdravili predsjednik 
RH, Ivo Josipović, zagrebački nadbiskup kardinal 
Josip Bozanić i predsjednik HBK nadbiskup Ma-
rin Srakić. 

Papu je pozdravila i obitelj Kardum, supružnici 
Ivan i Klaudija, iz velikogoričke župe Bl. Alojzija 
Stepinca, te njihovo petero djece, Karlo Josip (9), 
Elizabeta (8), blizanke Brigita i Magdalena (6) te 

Mihael (4). Mali Mihael je u znak dobrodošlice 
uručio Papi cvijeće. 

Nakon svečanog pozdrava izvedene su nacional-
ne himne. Zapovjednik počasne straže pozvao je 
Papu na pregled Počasne straže, a potom se Be-
nedikt XVI. obratio vojnicima pozdravom: »Po-
zdrav, vojnici!«. Zatim su se papa Benedikt XVI. 
i predsjednik Josipović zaputili na pozornicu gdje 
su Svetog Oca pozdravili hrvatski biskupi i dr-
žavni dužnosnici, na čelu s predsjednicom Vlade 
Jadrankom Kosor i predsjednikom Hrvatskog sa-
bora Lukom Bebićem. Potom su predsjednika RH 
pozdravili članovi vatikanskog izaslanstva te su 
uslijedili pozdravi dobrodošlice predsjednika Jo-
sipovića i pape Benedikta XVI. IKA


