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Drage i poštovane sudionice, dragi i poštovani sudionici 

Znanstvenoga teološkog simpozija Život i djelo kardinala Franje Kuharića! 

Na kraju Znanstvenoga teološkog simpozija koji je predstavio bogatstvo života i djela 

kardinala Franje Kuharića, vjerujem da smo uspjeli dozvati iz sjećanja dragi lik novije crkvene 

povijesti Zagrebačke nadbiskupije, ali i novije crkvene i društvene povijesti Hrvatske uopće. 

Mnogo je toga bilo izrečeno, no ostalo je ponešto i neizrečenoga u predavanjima naših 

predavačica i predavača (zbog ograničenog vremena), pa se već sada radujem zborniku u 

kojem će se moći pročitati cjelovite verzije predavanja. Obogaćujuće je bilo slušati predavanja. 

Svako predavanje promatralo je osobu kardinala Franje Kuharića u dobivenoj temi te tako 

gradilo ljepotu privlačne jednostavnosti Evanđelja ostvarene u njegovu životu. „Kardinal 

Kuharić je uvijek bio prignut i usmjeren k čovjeku, bez obzira na njegovu dob, poziv, stalež, 

naobrazbu, vjeru ili položaj. Nikada nije izbjegavao susret s čovjekom, niti propuštao govoriti 

istinu o odnosu Boga i čovjeka. U svojim je propovijedima toliko puta govorio da je čovjek za 

njega najveći misterij. I kao takva ga je razumijevao i prikazivao u svjetlu Božje ljubavi i 

otkupljenja, bez obzira na neshvatljiv čovjekov bijeg u neslobodu i pad u ropstvo grijeha.“1 

S tim mislima neka mi bude dozvoljeno izreći i riječi zahvale. Zahvaljujem svima koji 

su se na bilo koji način uključili u ostvarivanje Znanstvenoga teološkog simpozija Život i djelo 

kardinala Franje Kuharića. 

Zahvaljujem dobrome Bogu što smo se mogli okupiti i razmišljati o životu i djelu 

kardinala Franje Kuharića. Dobri Bog ga je jednom pogledao i izabrao da bude radnik u 

njegovu vinograd. I Bog nije pogriješio u odabiru! 

Zahvaljujem Programskom odboru Znanstvenoga teološkog simpozija na čelu s 

predsjednikom prof. dr. sc. Tončijem Matulićem koji je glavni i idejni pokretač i osmislitelj 

ovoga vrijednog i važnog Znanstvenoga teološkog simpozija. Dok zahvaljujem njemu, 

 
1 Vesna JURIĆ RUKAVINA – Nedjeljko PINTARIĆ, Predgovor, u: Nedjeljko PINTARIĆ – Vladimir 
STANKOVIĆ – Vesna JURIĆ RUKAVINA, Bog je ljubav. Kardinal Franjo Kuharić nam govori, Zagreb, 
2012. 10. 



zahvaljujem i gospođi Maji Kereša, tajnici Programskoga odbora za nesebičnu uslužnost i rad 

oko Simpozija. Zahvaljujem i Organizacijskom odboru na čelu s prodekanom za znanost 

docentom Brankom Murićem za odlično upravljanje dinamikom ostvarivanja Znanstvenoga 

teološkog simpozija. 

Od srca hvala svim predavačima koji su se odazvali i u svojim predavanjima po 

zadanosti teme približili osobu kardinala Franje Kuharića. Hvala i svim moderatorima 

pojedinih cjelina predavanja, tematskih rasprava i plenarne rasprave. 

Hvala djelatnicima Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, posebno 

gospođi Lidiji Miler, voditeljici Ureda dekana, za tehničku i organizacijsku podršku. 

Hvalu upućujem docentici dr. sc. Ani Biočić za osmišljavanje prigodne izložbe o 

kardinalu Franji Kuhariću i KBF-u. 

Hvala dr. sc. Jakovu Rađi, ravnatelju Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, kao i 

djelatnicima na njihovoj domaćinskoj blizini. 

Hvala medijima koji su pratili događaj Znanstvenoga teološkog simpozij i učinili ga da 

bude prisutan u našoj hrvatskoj medijskoj stvarnosti. Osobito hvala medijskome pokrovitelju 

Simpozija „Glasu Koncila“. 

Hvala svima vama, drage sudionice i dragi sudionici Znanstvenoga teološkog 

simpozija, koji ste bili ovdje u dvorani Vijenac na ovom važnom znanstvenom skupu. 

„Ljubav prema Bogu, a u tu je ljubav uključena i ljubav prema čovjeku, temelj je boljega, 

pravednijega svijeta i vječnoga spasenja. Tko tako živi za vječnost, mijenja povijest! Nikakve 

ideologije ni politike ni teorije ne mogu nadomjestiti Božju zapovijed ljubavi. Božji svijet u 

ovom se svijetu može ostvariti samo ako se vrši zapovijed djelotvorne ljubavi kojoj je 

zakonodavac sam Bog. Vjera, ufanje i ljubav događaju se u čovjeku ne nekom filozofijom i 

ljudskom mudrošću, nego djelovanjem Duha Božjega. Obraćenje, temeljna promjena čovjeka 

u njegovim mislima, osjećajima i savjesti, čudo je Duha Svetoga!“2 Riječi su to kardinala Franje 

Kuharića s kojima proglašavam završenim Znanstveni teološki simpozij. Do nekog drugog 

druženja i susreta neka vas sve prati Božji blagoslov! 

 
2 Nedjeljko PINTARIĆ – Vladimir STANKOVIĆ – Vesna JURIĆ RUKAVINA, Bog je ljubav. Kardinal 
Franjo Kuharić nam govori, Zagreb, 2012. 154-155. 


