
Поздрав и благослов свима вама! 

Иако смо још у времену одмора, велика силина 
радости која нам се ближи позива нас на већу 
сабраност и правовремену усредсређеност. Петак и 
субота 9. и 10. септембра ове године биће за нас 
велики дани. Тада ћемо у посебној захвалности 
Богу, Цркви и толиким добротворима, у Београду 
благословити и отворити Пасторални центар папе 
Ивана Доброг, као и представити и благословити 
нови мозаик на звонику наше катедрале посвећен 
Преображењу Господњем. Благословићемо исто 
тако нову скулптуру св. папе Ивана XXИИИ и 
целокупно послање нашег Пасторалног центра 
ставићемо под његову заштиту и заговор. Морамо 
признати да нас је током последњих година на 
посебан начин водило Божје Провиђење; привело 
нас је пред тај изванредан догађај, догађај који у 
себи носи истинску пророчку поруку за свакога од 
нас појединачно, за све наше породице и црквене 
заједнице, за читаву Цркву, за хришћанство, за наше 
народе и читаву регион Југоисточне Европе. 
Отварамо, наиме, Пасторални центар наше 
Надбискупије под заштитом св. папе Ивана XXИИИ, 
који је некада као апостолски делегат и нунције 
корачао управо овим нашим просторима, а пре 
тачно 60 година као папа отворио најзначајнији 
пророчки чин 20. века – Други ватикански сабор. 
Под водством Светог Духа жарко је желео да Црква 
и хришћанство у целини засијају новим лицем – 
управо оним лицем које нам је Христ Господин 
показао својим Преображењем на брду Табор. То 
Христово преображено лице сада ће са високог 
звоника сијати на све стране нашег града и позивати 
све да преобразимо себе саме, све наше заједнице, 
наше народе, државе, регионе и континент Европе. 
И освестимо себи: све то догађа се управо у 
Београду, на мосту Истока и Запада и у времену 

толиких нејасноћа за будућност целокупне Европе 
због страшног и свепонижавајућег рата...  

Божје Провиђење нам очигледно, али 
ненаметљиво довикује: треба се преобразити, треба 
преобразити и све наше односе и све наше 
стварности. И промислимо даље: управо наш 
Пасторални центар који отварамо жели да нам 
помогне на том путу преображавања... 

Док у петак 9. септембра слављењем Вечерње 
молитве часослова у 18.00 сати у катедрали будемо 
урањали у све те величанствене поруке, у суботу 10. 
септембра у 11.00 сати, еухаристијским слављем 
под водством Његове еминенције кардинала Винка 
Пуљића и свечаним благословом Пасторалног 
центра, преузећемо бригу за тако изузетно високо 
послање читавог нашег Маријанума!  

Субота 10. септембра 2022. јесте, дакле, дан 
ходочашћа наде за све наше породице, за све наше 
жупне и црквене заједнице.  

Уважавајући знакове времена по којима нам 
говори Господ историје, искрено позивам све 
одговорне особе у свим нашим заједницама да 
правовремено и у правом ходочасничком духу 
организују пут у Маријанум и да делотворно 
сарађујемо у самом слављу.  

У тој духовној радости ишчекивања све вас 

братски поздрављам!  
 

У Београду, 21. августа 2022. 

 

 

 Станислав Хочевар 

београдски надбискуп и метрополит 

Pastirsko pismo mons. Stanislava 
Hočevara, beogradskog nadbiskupa i 

metropolita povodom blagoslova 
Pastoralnog centra papa Ivan Dobri 

Preobraženi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Braći svećenicima, braći i sestrama u 
redovničkom ili posebnom Bogu posvećenom 
životu, braći i sestrama – vjernicima Beogradske 
nadbiskupije! 
 



Pozdrav i blagoslov svima vama! 

Iako smo još u vremenu odmora, velika silina 
radosti koja nam se bliži poziva nas na veću sabranost 
i pravovremenu pozornost. Petak i subota 9. i 10. 
septembra ove godine bit će za nas veliki dani. Tada 
ćemo u posebnoj zahvalnosti Bogu, Crkvi i tolikim 
dobrotvorima u Beogradu blagosloviti i otvoriti 
Pastoralni centar pape Ivana Dobrog, kao i predstaviti 
i blagosloviti novi mozaik na zvoniku naše katedrale 
koji je posvećen Preobraženju Gospodnjem. 
Blagoslovit ćemo isto tako novi kip sv. pape Ivana 
XXIII. te cjelokupno poslanje našeg Pastoralnog centra 
staviti pod njegovu zaštitu i zagovor. Moramo priznati 
da nas je tijekom posljednjih godina na osobit način 
vodila Božja Providnost; privela nas je pred taj 
izvanredni događaj, događaj koji u sebi nosi istinsku 
proročku poruku za svakoga od nas pojedinačno, za 
sve naše obitelji i crkvene zajednice, za čitavu Crkvu, 
za kršćanstvo, za naše narode i čitavu regiju 
Jugoistočne Europe. Otvaramo naime Pastoralni 
centar naše Nadbiskupije pod zaštitom sv. pape Ivana 
XXIII. koji je nekada kao apostolski delegat i nuncij 
koračao upravo ovim našim prostorima, a prije točno 
60 godina kao papa otvorio najznačajniji proročki čin 
20. stoljeća – Drugi vatikanski sabor. On je pod 
vodstvom Duha Svetoga žarko želio da Crkva i 
kršćanstvo u cjelini zasjaju novim licem – upravo onim 
licem koje nam je Krist Gospodin pokazao svojim 
Preobraženjem na Gori Taboru. To Kristovo 
preobraženo lice sada će sa visokog zvonika sjati na 
sve strane našeg grada Beograda i pozivati sve da 
preobrazimo sebe same, sve naše zajednice, naše 
narode, države, regije i kontinent Europe. I 
osvijestimo sebi: sve se to događa upravo u 
Beogradu, na mostu Istoka i Zapada i u vremenu 
tolikih nejasnoća za budućnost cjelokupne Europe 
zbog strašnog i sveponižavajućeg rata...  

Božja Providnost nam očito, ali 
nenametljivo dovikuje: treba se preobraziti, 
treba preobraziti i sve naše odnose i sve naše 
stvarnosti. I promislimo dalje: upravo naš 
Pastoralni centar koji otvaramo želi nam pomoći 
na tom putu preobražavanja... 

Dok u petak 9. septembra slavljenjem 
Večernje molitve časoslova u 18.00 sati u 
katedrali budemo uranjali u sve te veličanstvene 
poruke, u subotu 10. septembra u 11.00 sati, 
euharistijskim slavljem pod vodstvom uzoritog 
Vinka kardinala Puljića te svečanim blagoslovom 
Pastoralnog centra, preuzet ćemo brigu za tako 
iznimno visoko poslanje čitavog našeg 
Marijanuma!  

Subota 10. septembra 2022. godine dan je, 
dakle, hodočašća nade za sve naše obitelji, za 
sve naše župne i crkvene zajednice.  

Uvažavajući znakove vremena po kojima 
nam govori Gospodin povijesti, iskreno pozivam 
sve odgovorne osobe u svim našim zajednicama 
da pravovremeno i u pravom hodočasničkom 
duhu organiziraju put u Marijanum te da 
djelotvorno surađujemo u samom slavlju.  

U toj duhovnoj radosti iščekivanja sve vas 
bratski pozdravljam!  

 

U Beogradu, 21. augusta 2022. 
 
 
 

 Stanislav Hočevar 
beogradski nadbiskup i metropolit 

 

Пастирско писмо монс. Станислава 
Хочевара, београдског надбискупа 

и метрополита поводом 
благослова Пасторалног центра 

папа Иван Добри 

Преображени 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Браћи свећеницима, браћи и сестрама у 
редовничком или посебном Богу посвећеном 
животу, браћи и сестрама – вјерницима 
Београдске надбискупије! 


