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 Draga braćo i sestre, predragi Zagrepčani! 
 Danas, na svetkovinu Majke Božje od Kamenitih vrata, okupili smo se u 
radosnom zajedništvu oko dragog lika naše nebeske Majke da bismo se 
preporučili zaštiti One koja uvijek bdije nad našim Gradom. Dobro došli u ovaj 
Božji dom u kojem se dnevno moli i ispovijeda, u kojem se duše peru u kupelji 
Božjeg milosrđa, u kojem se vjekovima izriču prošnje i primaju milosti.  
 Dragi vjernici, srdačno vas sve pozdravljam sabrane u zagrebačkoj 
Prvostolnici i na Trgu ispred nje. Presvetoj Bogorodici Mariji preporučimo sada 
sebe i sve svoje da nas svojim zagovorom neprestano prati. Tijekom stoljeća sve 
do naših dana Zagrepčani i posjetitelji hrvatske Metropole rado zastanu pred 
čudotvornim likom Majke Božje od Kamenitih vrata da bi se sabrali u molitvi te 
ojačani Božjom milošću nastavili životni hod. Stoga ćemo euharistijskim 
slavljem u Stepinčevoj katedrali i procesijom ulicama našega Grada i ove godine 
posvjedočiti svoju odanost Prečistoj Djevici Mariji, Isusovoj i našoj Majci, te 
svoju pripadnost Crkvi Božjoj. 
 Braćo i sestre, u svetoj godini Izvanrednog jubileja milosrđa, koju nam je 
podario papa Franjo, molimo za milost da se svi otvorimo toliko nam potrebnom 
Božjem milosrđu. Danas posebno molimo za domovinu Hrvatsku i njezine 
građane, za sav hrvatski narod u Domovini i po svijetu, za hrvatske branitelje 
koji su nam oslobodili zemlju i omogućili život u slobodi, za one kojima je 
povjerena vlast da savjesno, odgovorno i promičući zajedništvo rješavaju 
otvorena pitanja kako bi se ostvarili uvjeti za izgradnju bolje budućnosti Lijepe 
naše. Neka naša molitva danas dotakne sve obitelji, a posebno one koje su 
izložene različitim teškoćama. Molimo za djecu i mlade, bolesne i starije i sve 
koji trpe na duši i tijelu. Molimo za mir u svijetu, za sve koji su pogođeni 
strašnim ratovima i drugim nedaćama, za prognane i izbjeglice. 
 U zajedništvu ovoga slavlja radostan pozdrav upućujem: svakom djetetu, 
našoj mladeži, roditeljima, očevima i majkama, bakama i djedovima, a posebno 
našim bolesnicima, starijim i nemoćnim osobama. Od srca pozdravljam 
provincijale i provincijalne poglavarice naših redovničkih zajednica, redovnike i 
redovnice, kao i njihove kandidate i kandidatice. Pozdravljam sjemeništarce i 
bogoslove, braću svećenike, a posebno župnike i župne vikare, vjeroučitelje i 
vjeroučiteljice koji služe u Gradu Zagrebu. Pozdravljam gradonačelnika, 
gospodina Milana Bandića i predstavnike gradskih vlasti. 
 Zahvaljujući za njihovu nazočnost od srca pozdravljam preuzvišenog 
mons. Alessandra D'Errica, apostolskog nuncija u Hrvatskoj, nadbiskupa 
metropolita riječkog mons. Ivana Devčića, umirovljenog nadbiskupa 
đakovačko-osječkog mons. Marina Srakića, biskupa varaždinskog mons. Josipa 
Mrzljaka, biskupa sisačkog mons. Vladu Košića, biskupa Križevačke eparhije 
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mons. Nikolu Kekića, biskupa bjelovarsko-križevačkog mons. Vjekoslava 
Huzjaka, biskupa – vojnog ordinarija mons. Juru Bogdana, biskupa gospićko-
senjskog mons. Zdenka Križića, pomoćnog biskupa banjolučkog mons. Marka 
Semrena te zagrebačke pomoćne biskupe: mons. Valentina Pozaića, mons. Ivana 
Šaška i mons. Miju Gorskog, kao i savjetnika u Apostolskoj nuncijaturi mons. 
Juliena Kaborea te generalnog tajnika HBK mons. Encu Rodinisa.  
 Draga braćo i sestre, posebno mi je drago što se našem pozivu odazvao i 
što je danas ovdje s nama uzoriti gospodin kardinal Robert Sarah, koji je rođen 
1945. godine u Gvineji, zemlji u kojoj je vladala jedna od najkrvavijih afričkih 
komunističkih diktatura. S navršenih 34 godine života postao je najmlađi biskup 
na svijetu i neustrašivo se zauzimao za slobodu svoga naroda. Sveti papa Ivan 
Pavao II. pozvao ga je 2001. godine u Rim na službu u Svetoj Stolici, papa 
Benedikt XVI. imenovao ga je kardinalom, a papa Franjo prefektom 
Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata. 
 Kardinal Sarah je ovih dana u pohodu zagrebačkoj Crkvi. Drago nam je 
što predvodi središnje slavlje Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice našega 
Grada. Sutra će uzoriti kardinal na Dan Hrvatskog katoličkog sveučilišta 
sudjelovati na prigodnom akademskom činu i održati lectio magistralis na temu: 
»Obitelj naspram rodne ideologije. Sveti Ivan Pavao II.: Budućnost čovječanstva 
ovisi o obitelji«, a sutra navečer u 7 sati, u Nadbiskupijskom pastoralnom 
institutu prisustvovat će predstavljanju svoje knjige: »Bog ili ništa. Razgovor o 
vjeri«, koja je tijekom posljednje godine prevedena na brojne jezike svijeta, a 
ovih dana je izišla i u hrvatskom prijevodu.  
 Uzoriti gospodine Kardinale, zahvaljujemo vam što ste nas obradovali 
svojim pohodom. Otvorena srca i riječima iskrene dobrodošlice pozdravljam 
Vas u ime nazočnih biskupa, svećenika, đakona i Bogu posvećenih osoba te 
svega Božjeg naroda okupljenog na ovom Slavlju. 
 


