
 
Svim višim poglavarima, poglavaricama 

svim redovnicima i redovnicama      
i svim posvećenim osobama 

u Republici Hrvatskoj 
 
 

POZIV	  NA	  SREDIŠNJU	  PROSLAVU	  GODINE	  POSVEĆENOG	  ŽIVOTA	  
U	  MARIJI	  BISTRICI	  14.	  OŽUJKA	  2015.	  

 
Na redovitom godišnjem susretu (2. lipnja 2014.) biskupa, članova Hrvatske biskupske 
konferencije, s redovničkim provincijalima, članovima Hrvatske konferencije viših 
redovničkih poglavara i poglavarica, koji imaju sjedište na području HBK, odlučeno je 
da se u Godini posvećenog života održi nacionalni susret redovnika, redovnica i Bogu 
posvećenih laika, kao i laika povezanih s redovničkim zajednicama preko svjetovnih 
redova, u Mariji Bistrici, 14. ožujka 2015. 
U skladu s tom odlukom pripremljen je sljedeći program. 

1. Bdijenje u Zagrebačkoj katedrali i molitva za proglašenje kardinala 
Stepinca svetim u petak, 13. ožujka 2014.  u 20.00 sati. 

2. Središnje Euharistijsko slavlje koje će predvoditi uzoriti Kardinal Josip 
Bozanić sa hrvatskim nad/biskupima u Nacionalnom svetištu Majke Božje u 
Mariji Bistrici u subotu, 14. ožujka u 11 sati. Pred program počinje u 10 sati. 

3. Križni put 15 sati. 
a. Sve zajednice molimo da u Tajništvo HKVRPP-a, konferencija@redovnistvo.hr 
najkasnije do 20. veljače 2015.  dostave broj svojih članova koji će sudjelovati u ovom 
središnjem slavlju u Mariji Bistrici.  
b. Isto tako molimo ih da u isto Tajništvo najkasnije do 20. veljače 2015. dostave  broj 
svojih mladih članova i posvećenih osoba koji će sudjelovati na bdijenju 13. ožujka u 
Zagrebačkoj katedrali  radi organiziranja prenoćišta.  
c. Ljubazno molimo zajednice u Zagrebu, da prema svojim mogućnostima na 
jednostavan konak, u subotu poslije bdijenja, primite mlade članove redovničkih 
zajednica i osoba posvećenoga života i naše suradnike, te da u Tajništvo HKVRPP  
javite koliko biste mladih mogli primiti u svoju kuću. 
d. Ukoliko vremenske prilike dozvole bit će organizirano hodočašće pješaka na Mariju 
Bistricu. Polazak je predviđen u 3 sata ujutro 14. ožujka. 
e. Molimo sve svećenike koji će sudjelovati u slavljima da budu na raspolaganju za 
ispovijed kako za vrijeme bdijenja u Katedrali, tako i prije svete mise u Mariji Bistrici. 



f. Molimo također poglavare i poglavarice svih zajednica da sudjeluju u ulaznoj 
procesiji u 11 sati u Mariji Bistrici, te da u 15 sati budu pripravni na smjenu nositi križ 
za vrijeme Križnoga puta.  
g. Svi sudionici bdijenja u Zagrebačkoj katedrali i u Mariji Bistrici dobit će Liturgijski 
vodič 
h. Prijevoz hodočasnika  na Mariju Bistricu organizira svaka redovnička zajednica za 
svoje članove. S obzirom na poznate ekonomske poteškoće Vijeće Hrvatske 
konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica odlučilo je zamoliti naše 
nad/biskupe da financijski pomognu redovničke zajednicu u prijevozu svojih članova i 
posvećenih laika na Mariju Bistricu. 
i. Očekuje se da će se ovom Nacionalnom hodočašću priključiti i brojni redovnici i 
redovnice, kao i posvećeni laici iz susjedne Bosne i Hercegovine. Njih također molimo 
da sve sudionike, kako na bdijenju u Zagrebačkoj  katedrali tako i u Mariji Bistrici, 
prijave u Tajništvo konferencije najkasnije do 20. veljače 2015. 
U nadi da ćemo se naći u velikom broju na ovom Nacionalnom hodočašću i središnjoj 
proslavi Godine posvećenog života u Mariji Bistrici, 14. ožujka 2014. i tako zahvaliti 
Bogu za dar posvećenog života i mnoge druge darove koje nam Bog nastavlja davati, 
srdačno Vas sve pozdravljamo! 
 
Zagreb, 4. veljače 2015. 
 

 
 
 
 
 
Fra Jure Šarčević, 
Predsjednik HKVRPP 

 
 
 
 
 
	  


