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Poštovani, 

zahvalan Bogu na ovome danu, sve vas srca ispunjenog radošću 

pozdravljam u ime cijele zajednice Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u 

našoj netom blagoslovljenoj dvorani. Blagoslov koji nam je podijelio 

Državni tajnik Svetoga Oca pape Franje, uzoriti gospodin kardinal Pietro 

Parolin, na molitveni način otkriva pravi smisao našega okupljanja. Ovdje 

smo se okupili kako bi se naša sveučilišna zajednica osnažila u svome 

poslanju, kako bi još više svijetlila pred ljudima i rasla u dobrim djelima 

na slavu Oca nebeskoga i dobro Crkve i hrvatskoga društva.  

Hvala Vam, uzoriti gospodine državni tajniče, na Vašem dolasku, 

na prihvaćanju poziva našega Velikog kancelara kardinala Bozanića, 

hvala Vam na blagoslovu dvorane i već sada hvala Vam na Vašoj Lectio 

magistralis u kojoj ćete nam približiti neumornu zauzetost pape Franje u 

širenju istinskoga dobra u međunarodnim odnosima. Benvenuti, 

Eminenza, in Croazia, terra e nazione fertile nella testimonianza 

evangelica e sempre fedele alla Sede di Pietro, benvenuti a Zagabria nella 

Università Cattolica Croata nata nel 2006 per la lungimirante e saggia 

decisione del nostro Gran Cancelliere cardinale Josip Bozanić, arcivescovo 

metropolita di Zagabria, confermata come “segno di speranza” per la 

società Croata da papa emerito Benedetto XVI.  Grazie per il dono della 



sua visita che vediamo come un grande segno di attenzione verso la nostra 

giovane Università. 

Znak potpore i ohrabrenja u našem rastu u „dobrim djelima“ ste i 

svi vi koji ste ispunili Aulu Magnu našega Sveučilišta koja će biti u službi 

dijaloga, traženja istine, širenja znanja, ali prije svega u službi 

evanđeoskoga svjedočenja. Hvala vam svima: studentima i Studentskom 

zboru, nastavnicima i djelatnicima našega Sveučilišta, mojim 

prorektorima, pročelnicima, članovima Senata, predstavnicima 

znanstvenih, nastavnih, kulturnih, zdravstvenih i svih drugih crkvenih i 

civilnih ustanova, predstavnicima vjerskih zajednica, posebice našim 

nadbiskupima i biskupima predvođenim predsjednikom Hrvatske 

biskupske konferencije mons. Želimirom Puljićem, nadbiskupom 

zadarskim i redovničkim poglavarima i poglavaricama. Drago mi je da je 

s nama apostolski nuncij Giuseppe Pinto. Svi ste nam dragi gosti danas i 

uvijek su vam otvorena vrata našega Sveučilišta.  

Posebna nam je čast i radost da su danas s nama i predsjednica 

Republike Hrvatske gospođa Kolinda Grabar Kitarović i predsjednik 

Sabora Republike Hrvatske gospodine Gordan Jandroković te 

predsjednik Vlade gospodin Andrej Plenković sa suradnicima, 

potpredsjednicima Sabora i ministrima u Vladi te drugim državnim 

dužnosnicima. Gospođo predsjednice, gospodine predsjedniče Sabora, 

gospodine predsjedniče Vlade, hvala Vam što ste danas s nama i što ste 

svojim dolaskom pokazali da cijenite djelovanje Hrvatskoga katoličkog 

sveučilišta u hrvatskom društvu. Siguran sam da će svima nama Lectio 

magistralis uzoritog kardinala Državnog tajnika pomoći da još bolje 

razumijemo i prihvatimo principe djelovanja u međunarodnoj politici 



koje na temelju Evanđelja zastupa i svjedoči papa Franjo a koji su i principi 

važni i za hrvatsku državu.  

„Dobra djela“ koja činimo na Sveučilištu ne bismo mogli činiti bez 

uspješne suradnje Zagrebačke nadbiskupije i hrvatske države. Potpora 

Vlade i prepoznavanja važnosti našega Sveučilišta za razvoj pluralnoga 

visokog školstva od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja pomogli 

su nam u rastu kvalitete nastave i razvoju znanstvenoga rada kao i da ove 

godine imamo gotovo tisuću dvjesto studenata na pet sveučilišnih odjela 

te gotovo sto četrdeset zaposlenih nastavnika i djelatnika.  

Nadamo se i daljnjem razvoju, akreditaciji novih studija, pa i 

doktorskih, u čemu nam je posebice dragocjena suradnja s Agencijom za 

visoko obrazovanje. Isto tako se nadamo poboljšanju zakonskih rješenja 

koja će ne samo nama, nego i svim hrvatskim sveučilištima, omogućiti još 

bolje vršenje sveučilišnog poslanja u razvoju javnog dobra u hrvatskom 

društvu. Posebno nam je stalo da se u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju i u Zakonu o osiguranju kvalitete postave jasna 

pravila koja će omogućiti razvoj našega Sveučilišta na temelju 

prepoznavanja naše posebnosti koja traži kvalitetu i njenu kontrolu onkraj 

nejasnih i često nepravednih administrativnih prepreka. Drago nam je da 

upravo u rješavanju ovih pitanja, kao i u svemu, gradimo zajedništvo s 

javnim sveučilištima kroz Rektorski zbor Republike Hrvatske koji ove 

godine vodi rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. 

dr. sc. Vlado Guberac. 

Rastu u dobrim djelima služi ne samo ova dvorana, nego i cijeli 

kompleks sjevernog dijela našega Kampusa u koji su pored ove dvorane i 

predavaonica smješteni moderni televizijski i radio studio za Odjel za 

komunikologiju te studentska menza. Kada se, zajedno sa sveučilišnom 



knjižnicom, sve završi i kada savladamo sve financijske i administrativne 

prepreke, imat ćemo u središtu našega glavnoga grada jedan prekrasan, 

funkcionalni „zapadni“ sveučilišni kampus.  

U ovom trenutku ovo je jedna od najvećih investicija u visoko 

obrazovanje i znanost u Republici Hrvatskoj isključivo sredstvima Crkve 

koja je prepoznala važnost odgoja i obrazovanja mladih za preobrazbu 

hrvatskog društva. Za partnerski odnos u izgradnji ove dvorane i cijele 

zgrade zahvaljujem na poseban način VMD grupi d.o.o. kao i Sollicitudu 

d.o.o., ali ponajprije hvala našem Velikom kancelaru kardinalu Josipu 

Bozaniću koji je imao viziju i hrabrost za ostvarenje ovako važnog projekta 

koji ima za cilj ne zgrade, nego ono što je bitno za poslanje katoličkih 

sveučilišta. Hvala Vam, uzoriti, na brizi i očinskoj potpori koju Vi kao 

osnivač ovoga Sveučilišta stalno pokazujete. 

U nedavnom susretu sa sveučilišnom zajednicom Portugalskog 

katoličkog sveučilišta papa Franjo poručio je sveučilištarcima da trebaju 

„sići u konkretno“ naglasivši „princip inkarnacije u kožu našega naroda.“ 

Njegova pitanja nas propitkuju, njegove borbe i brige imaju hermeneutsko 

značenje koje ne možemo ignorirati ako istinski želimo slijediti princip 

inkarnacije. Naš je Bog izabrao ovaj hod: utjelovio se u ovaj svijet obilježen 

sukobima, nepravdama i nasiljem, pun nade i snova. Nemamo drugoga 

mjesta u kojem ga možemo naći, nego u našem konkretnom svijetu, u 

vašem konkretnom Portugalu, (u konkretnoj Hrvatskoj) u vašim 

gradovima i selima, u vašem narodu. Tamo je Bog koji spašava. Uzoriti 

Državni tajniče, molim Vas da Svetom Ocu prenesete naše pozdrave i 

zahvalnost za blizinu koju iskazuje posebice mladima te da mu poručite 

da i u Zagrebu postoji Hrvatsko katoličko sveučilište koje u konkretnoj 

Hrvatskoj želi pomoći mladima da rastu u snovima i nadama kako bi 



mogli preobražavati njeno lice, ostati u svojoj voljenoj Domovini, imajući 

pred očima primjer blaženog Alojzija Stepinca, našega zaštitnika. 

Dragi prijatelji, na kraju današnjeg slavlja čeka vas i monografija 

„Znak nade“ u kojem su skupljeni glavni događaji naše desetogodišnje 

povijesti. Neka vam svima bude poticaj i nadahnuće za upoznavanje s 

našim sveučilištem.  

Nalazimo se u Auli magni, Velikoj dvorani. Sveti je Franjo svojoj 

braći poručio: Magna promissimus, maiora promissa nobis sunt. Puno 

smo obećali, ali još više je nama obećano. Neka se i u ovoj dvorani 

ostvaruju ta velika Božja obećanja. Hvala vam! 

 

 


