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Uzoriti gospodine kardinale, Your Eminence cardinal Pell, veleučena gospodo rektori 

i prorektori sveučilišta iz Zagreba, Rijeke, Splita, Osijeka, Zadra, Pule i Mostara, poštovani 

gospodine ministre znanosti, obrazovanja i sporta i poštovana pomoćnice ministra, poštovani 

gospodine izaslaniče predsjednice Republike Hrvatske, poštovani gospodine izaslaniče 

gradonačelnika grada Zagreba, poštovani gospodine predsjedniče Gradske skupštine grada 

Zagreba, preuzvišeni gospodine apostolski nuncije, preuzvišena gospodo nadbiskupi i biskupi 

na čelu s predsjednikom Hrvatske biskupske konferencije, preosvešteni gospodine mitropolite 

zagrebačko-ljubljanske eparhije, poštovani gospodine predsjedniče HAZU-a, poštovani 

ravnatelji i predstavnici znanstvenih instituta, Nacionalnog vijeća za znanost, Agencije za 

znanost i visoko obrazovanje, dekani i prodekani i svi članovi akademske zajednice, članovi 

Senata, profesori i suradnici, studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta, poštovana gospodo 

veleposlanici, predstavnici kulturnih, javnih i zdravstvenih ustanova, crkvenog i političkog 

života, poslovnog svijeta, medija, svi Vi koji danas zajedno s nama obilježavate Dies 

academicus, Dan Sveučilišta. 

Nedavno preminuli nadbiskup Chicaga, kardinal Francis George, jednom je prigodom 

rekao: «Kada umre, čovjek zadrži i sa sobom ponese samo ono što je dao i darovao, samo ono 

što nije zadržao za sebe». U ovom trenutku slavlja nećemo govoriti o smrti, premda o njoj 

nije govorio ni kardinal George. On je govorio o životu: i onom vječnom, ali i ovom 

zemaljskom. U oba je darivanje sebe i darivanje od sebe najizvrsniji vid njihova ostvarenja. 

Darivanje slavimo i danas u povodu Dana Hrvatskog katoličkog sveučilište. Slavimo i 

zahvaljujemo za sve darove kojima je posebice od prošlog Dana Sveučilište naša sveučilišna 

zajednica obdarena: nove studente, nove profesore i djelatnike, novi studij i Odjel za 

komunikologiju, naš četvrti odjel, kome se posebno radujemo i koji će ove jeseni primiti prve 

studente. Dobili smo Dopusnicu za znanstvenu djelatnost u području društvenih i 

humanističkih znanosti te je obavljen upis u pripadajući upisnik pri MZOS-a, pokrenut je 

postupak Inicijalne akreditacije za znanstvenu djelatnost u području biomedicine i zdravstva, 

donesena je Strategija razvoja Hrvatskog katoličkog sveučilišta u razdoblju do 2020. godine, 

kojom su zacrtani ambiciozni, ali i realni ciljevi razvoja Sveučilišta; obavljen je veći dio 

postupka reakreditacije u koji je uložen veliki napor cijele sveučilišne zajednice, posebice 

Povjerenstva za reakreditaciju na čelu s prorektoricom Sabotič, dobiven je prvi međunarodni 

projekt na Sveučilištu (WISE – Welfare for Improved Social Dimension of Education), 

kompletiran je sustav osiguranja kvalitete  (prijelaz od faze uspostave mnogih sustava prema 

podizanju kvalitete i postizanju izvrsnosti). Osim sklopljenih novih općih sporazuma o 

međunarodnoj znanstvenoj i sveučilišnoj suradnji, sklopljeni su i sporazumi Erasmus o 
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mobilnosti studenata i nastavnika, te jedan međunarodni sporazum o organiziranju 

znanstvenog skupa u inozemstvu koji je bio posvećen proslavi obljetnice smrti cara Augusta u 

korelaciji s dvadeset godina od otkrića hrama u Augustovu čast u Naroni i objavi knjige 

radova s tog skupa (partner Institut de France, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres – 

Francuska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za humanističke znanosti), kao i jedan 

sporazum, koji uz opći dio ima i konkretizirani dio suradnje iz područja povijesti i epigrafije 

starog vijeka. U tom slijedu radosno napominjemo da je prihvaćen i naš prijedlog da u 

suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti budemo partner jedne od znanstvenih 

manifestacija u okviru Festivala Francuske u Hrvatskoj. 

Konačno, kao svojevrsnu krunu naših nastojanja u ovim početnim godinama našeg 

mladog sveučilišta, možemo sa zadovoljstvom navesti da smo primljeni u Međunarodnu 

federaciju katoličkih sveučilišta (sa sjedištem u Parizu) na nedavnom zasjedanju u Beirutu, 

federaciju koja okuplja više od 220 katoličkih sveučilišta diljem svijeta, a koja će se ovoga 

ljeta okupiti na Generalnoj skupštini na Australskom katoličkom sveučilištu u Melbournu s 

općom temom «Times change, values endure». Ništa nije slučajno, pa ni činjenica da je među 

nama prisutni uzoriti kardinal Pell, uz velika iskustva upravo u području obrazovanja, kao 

pomoćni biskup Melbournea 1989. bio imenovan predsjednikom Odbora za uspostavu 

Australskog katoličkog sveučilišta a od njegovog osnutka 1991. do 1995. bio je prokancelar 

Sveučilišne zaklade.  

Počeli smo s izdavanjem sveučilišnih udžbenika, oblikovali mnoštvo novih pravilnika, 

te u suradnji sa Studentskim zborom radili na unaprjeđenju studentskog standarda, svjesni da 

je pred nama još dug put. Posebno smo zahvalni za najbolje studente koji su ovdje među 

nama, koje smo nagradili i tako ih ohrabrili na putu izvrsnosti. Pred nama su međutim novi 

izazovi. Vjerujemo da u ovom presudnom desetljeću, kada – kao cijela Hrvatska – moramo i 

mi postati sudionikom i financijskih tokova Europske unije kako bismo s pravom, koje nam 

pripada, nadoknadili zaostatke u odnosu na razvoj bogatijih i u povijesti sretnijih europskih 

sredina, vjerujemo, dakle, da moramo i mi imati svoju prigodu ostvariti mogućnosti da sa 

sredstvima i modelima, koji će nužno biti dodane ovima koje smo prakticirali kroz protekle tri 

i pol godine, učinimo ovaj sveučilišni campus u cijelosti privlačnim i snažnim sveučilišnim 

središtem. 

Znam da su ovo mali koraci u usporedbi s onim što postižu i ostvaruju druga naša Sveučilišta 

od kojih učimo razvijajući svoju posebnost. I kroz te je darove, koji su plod Gospodinove 

ljubavi prema svima nama, ali i plod međusobnog darivanja i predanosti, rada, odgovornosti i 

poštovanja, naše Sveučilište ipak još više raslo. Zahvaljujem svim suradnicima, prorektorima, 
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pročelnicima i zamjenicima, članovima Senata, Vijeća odjela, svim nastavnicima, 

djelatnicima i studentima, posebice Studentskom zboru, na njihovom radu i zalaganju. Ti su 

darovi omogućeni i suradnjom s mnogim ljudima i institucijama izvan našeg sveučilišta. 

Dionici toga darivanja i zajedništva ste i svi vi. Stoga vas od srca sve pozdravljam i 

zahvaljujem vam što ste nam darovali svoje dragocjeno vrijeme i  što ste s nama. Svaki od vas 

kao i institucije koje predstavljate svojom su suradnjom doprinijele rastu i razvoju našeg 

malog sveučilišta. Želimo vam posvjedočiti da je sve ono što ste s nama podijelili i dijelite 

uloženo na dobro naših studenata, a time i na dobro  hrvatskog društva i Crkve. Svi ste 

uključeni u naše molitve. Svakoga četvrtka u našoj kapelici slavimo misu za dobročinitelje i 

prijatelje našeg sveučilišta i tako se svi povezujemo u jednu duhovnu zajednicu vođenu 

Kristovom ljubavlju. U toj povezanosti radujemo se da su s nama i biskup Kaldejske katoličke 

crkve u Iraku preuzvišeni Basilio Salim Samon Jaldo i o. Đejđej Amir, dominikanac, ravnatelj 

Akademije za humanističke znanosti u Bagdadu, član Vijeća za međunarodni dijalog pri 

Svetoj Stolici. S njima je u pratnji i naš veleposlanik u Iraku, doajen diplomatskog zbora 

ekselencija Jerko Vukas. 

Posebice hvala rektorima hrvatskih sveučilišta na svakoj pomoći u razvoju i 

kolegijalnoj suradnji. Naravno, sve to ne bi bilo moguće bez pomoći resornog ministarstva, 

posebice ministra i pomoćnice ministra za visoko obrazovanje. Gospodine ministre hvala 

Vam lijepa na svemu što u zakonskom okviru i u okviru mogućnosti sadašnjeg trenutak činite 

za razvoj sveučilišta. Nadam se da ćemo zajedno s rektorskim zborom i s ministarstvom 

iznaći i još bolja zakonska rješenja koja reguliraju status našeg sveučilišta unutar obitelji 

hrvatskih sveučilišta.   

Sav ovaj napredak ne bi bio moguć bez podrške, savjeta i odluka osnivača, velikog 

kancela kardinala Josipa Bozanića koji je na početku ove godine dodatnim mjerama osigurao 

stabilnost financiranja i razvoja Sveučilišta posebice kroz djelovanje tvrtke Sollicitudo d.o.o. 

Uzoriti hvala Vam na trajnoj brizi za naše Sveučilište! 

I na kraju: Your Eminence, thank you for being today with us. We are very honoured 

by your visit and it is for our small, young, and vibrant University a great joy and blessing to 

play host to your lecture. Your testimony, your experience in the field of education, in the 

establishing of the Australian Catholic University, your wisdom as shepherd, is a great 

inspiration for all of us at the University. The confidence with which the Holy Father Pope 

Francis entrusted you in the governance of the universal Church is something we follow with 

our prayers. Here are gathered the rectors and high authorities of almost all Croatian 

universities and different fields of scientific, educational, economic, and cultural life. With 
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open spirit we are expecting your words. And please, express to Holy Father Francis our 

profound and sincere respect and gratitude.  


