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POZDRAVNA RIJEČ NA ZNANSTVENOM SKUPU  

PRIGODOM 50. OBLJETNICE GK-a 
 

Zagreb, Vijenac, 25. studenoga 2013. godine. 
 

 

Preuzvišeni Apostolski nuncije 

Draga subraćo u biskupstvu 

Cijenjeni gosti i predavači 

Draga braćo i sestre! 

 

Osobita mi je radost što, kao zagrebački nadbiskup, domaćin, mogu 
otvoriti ovaj Znanstveni skup s meñunarodnim sudjelovanjem pod 
naslovom »Fenomen Glasa Koncila 1963.-2013.«, koji se održava prigodom 
50. obljetnice djelovanja katoličkih novina Glas Koncila. 

S posebnom radošću, srdačno pozdravljam ovdje nazočnog 
apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj mons. Alessandra D'Errica, 
tajnika Papinskog vijeća za sredstva društvenih komunikacija mons. 
Giuseppea Scottija, kao i glavnog urednika talijanskih katoličkih dnevnih 
novina «Avvenire» gospodina Marca Tarquinija. 

Srdačno pozdravljam oce biskupe, braću svećenike, redovnike i 
redovnice, sve vas, poštovane dame i gospodo. Zahvaljujem za vašu 
nazočnost i sudjelovanje. 

Danas smo ovdje da se prisjetimo pedesetogodišnje povijesti 
katoličkih novina Glas Koncila, misleći sa zahvalnošću na ljude i dogañaje 
koji su obilježili te novine. Glas Koncila roñen je u gibanjima koja su spajala 
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nova et vetera u dogañaju Drugoga vatikanskoga koncila i u provedbama 
crkvene obnove nakon njega.  

Nošeni idejom, da se na prikladan način odgovori povijesnom 
trenutku Crkve u hrvatskom narodu, oduševljeni i samoprijegorni 
inicijatori - s blagoslovom tadašnjeg zagrebačkog nadbiskupa kardinala 
Franje Šepera - pokrenuli su u listopadu 1962. godine bilten Glas s Koncila 
koji je godinu dana kasnije počeo izlaziti kao dvotjedne katoličke novine 
Glas Koncila, da bi u siječnju 1985. godine dvotjednik prerastao u tjednik. 
Glas Koncila ustrajno prati dogañaje Crkve te suvremenim istražiteljima 
pruža vjerodostojnu sliku Crkve u hrvatskom društvu.  

Današnji dogañaj potvrñuje rast u trajanju, rast koji nije zaboravio 
korijene i potrebu uvijek novih pothvata koji ostaju vjerni crkvenosti i 
svježini Duha Svetoga, kao zalogu naše kršćanske životnosti i svjedočenja. 
Zato čestitam zlatni jubilej Glasa Koncila, ponajprije glavnom uredniku 
mons. Ivanu Mikleniću, svim djelatnicima, suradnicima i prijateljima, 
moleći od Gospodina nagradu za sve one koji su tijekom pet desetljeća u 
Glas Koncila ugrañivali svoj trud, svoje sposobnosti i vrijeme. Neka 
Gospodin preminulima udijeli mir i radost svoga blaženog zajedništva, a 
sadašnjim djelatnicima neka pomogne da crpeći iz bogate baštine uvijek 
iznova nalaze snagu za nove iskorake.  

Ovaj Znanstveni skup nije samo usputno spominjanje jedne 
obljetnice. Pedesetu obljetnicu Glasa Koncila potrebno je prije svega 
prihvatiti kao poziv Crkvi da ne zaboravi na prošlost, te da svjesna 
sadašnjosti, otvori dušu prema budućnosti. Ovaj je jubilej izvrsna prigoda 
da i Glas Koncila, kao i Crkva u hrvatskom narodu, postave pitanje: kakav 
nam je Glas Koncila u ovim prilikama života Crkve i naroda te ovim 
mogućnostima sredstava društvenog priopćavanja danas potreban? Neka 
poslanje Glasa Koncila prati zagovor Presvete Bogorodice Marije i 
blaženoga Alojzija Stepinca svjedoka istine, kako bi kršćanskom hrabrošću 
i ustrajnošću bio nositelj radosti i nade u svim ljudskim neizvjesnostima.  


