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 Poštovane redovnice, redovnici i posvećeni laici,  
 papa Franjo odlučio je da se 2015. godina, u kojoj se obilježava uz 50. 
obljetnica objavljivanja dekreta Drugog vatikanskog koncila o prilagođenoj obnovi 
redovničkog života Perfectae caritatis, proglasi Godinom posvećenog života, koja će 
biti otvorena u Prvoj nedjelji došašća, 30. studenoga 2014., i zatvorena na 
Svijećnicu, 2. veljače 2016.   

Tijekom Godine posvećenog života planirani su različiti događaji i susreti na 
razini opće Crkve. O tome što se sve planira, možete saznati više iz okvirnog 
programa proslave Godine posvećenog života koji je Kongregacija za UPŽ i DPŽ 
dostavila Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, a koji Vam u prijevodu HKVRPP-a 
dostavljamo u privitku. 

Vjerujemo da će Godina posvećenog života na različite načine, osobito 
svečanim početkom i završetkom, biti obilježena na razini mjesnih Crkava. To 
srdačno preporučujemo. Istovremeno Godinu posvećenog života želimo obilježiti 
na nekoliko načina i na nacionalnoj razini i tome vas, pozivajući vas na suradnju, 
rado obavještavamo: 

1. Vijeće HBK za UPŽ i DAŽ i predsjedništvo HKVRPP-a su predložili, a 
HBK-a prihvatila na zajedničkoj sjednici s redovničkim poglavarima održanoj 2. 
lipnja 2014., da se Godina posvećenog života na nacionalnoj razini proslavi 
Nacionalnim susretom u nacionalnom svetištu Mariji Bistrici u subotu, 14. ožujka 
2015., svih redovnika i redovnica i Bogu posvećenih laika, redovničkih pripravnika, 
biskupijskih povjerenika za posvećeni život, kao i laika povezanih s redovničkim 
zajednicama preko trećih redova.  

2. Redovnice, redovnici i posvećeni laici će svojim svjedočanstvo aktivno 
sudjelovati u predprogramu Drugog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih 
obitelji koji će se održati na Trsatu u nedjelju, 19. travnja 2015.  
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3. Redovnički dani 2015. – koji se već nekoliko godina održavaju i u Zagrebu 
i Splitu – će progovori o ostvarenju ciljeva Godine posvećenog života, a oni su, 
prema pročelniku Kongregacije za UPŽ i DAŽ kardinalu Joaou Braz de Avizu, „sa 
zahvalnošću se spomenuti nedavne prošlosti“, „s nadom prigrliti budućnost“ i „sa 
strašću živjeti sadašnjost.“ 

Koristim ovu priliku da bih unaprijed čestitao Godinu posvećenog života 
svima vama koji u posvećenom životu prepoznajete onaj poziv koji Bog ima s 
vama. Na sve vas zazivam obilje Božjeg blagoslova i zagovor blažene Djevice 
Marije, naše nebeske majke, koja se Bogu potpuno posvetila i koja je uzor svakog 
posvećenog života. Neka Božjom pomoću i njezinim zagovorom Godina 
posvećenog života bude plodonosna za sve nas, kako bi posvećeni život, koji i u 
našoj domovini ima slavnu prošlost, mogao biti autentično življen i u sadašnjosti i 
tako postati izazov za budućnost svima onima koje Bog poziva da mu se 
posvećenim životom stave potpuno na raspolaganje. 

S poštovanjem u Kristu odani  
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