
djelo i želi nas prosvijetliti da bismo 
doista svakog dana sve svetije živjeli. 

Zato svima vama želim blagoslovljeno 
novo vrijeme milosti, novi dah Božje 
stvaralačke dobrote.  

Braćo i sestre! I za mene počinje novo 
vrijeme. Zato ovim pastirskim pismom 
želim svima vama od srca zahvaliti za 
izvanredno zajedništvo kojim ste me 
radosno ogrnuli, za velikodušnu podršku 
i pomoć koju ste mi uvijek pružali, za 
pravu evanđeosko-bratsku ljubav s 
kojom ste me uvijek pretjecali!  

Hvala vam na svemu! Sve molim za 
oproštaj – čime god da sam ikoga 
povrijedio ili čime god da nisam dovoljno 
pokazao evanđeoski način služenja... 

Mogu ipak reći da sam, unatoč svim 
svojim ograničenostima, našu lokalnu 
Crkvu volio kao pravu Zaručnicu i 
gorljivo čeznuo, vapio od gladi za onim 
jedinstvom koje nam se kao uzor 
prelijeva u Presvetom Trojstvu. Ta 
duboka sreća u Njemu pobuđivala je 
uvijek nove mogućnosti. Beogradska 
nadbiskupija, unatoč tolikim vanjskim 
nemoćima, skriva u sebi poseban biser 
milosti koji može itekako pomoći 
sveopćoj Crkvi.  

Upravo u tom duhu i tako radosno, 
zahvalno pozdravljam našeg novog 

nadbiskupa mons. dr. Ladislava Nemeta. 
Blagoslovljen onaj koji dolazi u ime 
Gospodnje! Neka mu Gospodin ulije – u 
zajedništvu s Petrovim nasljednikom i u 
općinstvu svih svetih – veliku „Snagu 
odozgo“. Zato ćemo se u subotu 10. 
decembra 2022. svi mi okupiti u 
Beogradu, u svetištu naše „majke svih 
crkava“,  u katedrali Uznesenja Blažene 
Djevice Marije. Tako ćemo iskusiti 
Majčinstvo Djevice Marije, ali i 
Majčinstvo Crkve, koje će na poseban 
način postati vidljivim i po prisustvu 
mnogih dragih gostiju. Prijenos 
pastirskog štapa u euharistijskom slavlju 
te svečana Zahvalna pjesma otvorit će 
srca svakog od nas, ali i „srce“ čitave 
Beogradske nadbiskupije za nove 
vjetrove Duha Svetoga.  

Svi se molitvom i u pravom 
sinodalnom duhu otvarajmo tom 
Događaju milosti.  

Zazivam, dakle, na sve vas, predraga 
moja braćo i sestre, blagoslov Oca i Sina 
i Duha Svetoga.  

U molitvi i svetoj nadi uvijek sam s vama! 

Beograd, 23. 11. 2022.  
na dan Sv. Klementa I., pape 

 
 

 Stanislav Hočevar 
beogradski nadbiskup u miru  

i apostolski upravitelj Beogradske nadbiskupije 
 

Пастирско писмо монс. Станислава Хочевара, 
пензионисаног београдског надбискупа  и 

апостолског управника Београдске надбискупије 
поводом устоличења новоименованог  

београдског надбискупа монс. Ладислава Немета 

ЦРКВА БОЖЈА – УВЕК  
НА ПОЧЕТКУ 

Предрага браћо свештеници и 
редовници, драге часне сестре и све Богу 
посвећене особе, драги верници 
Београдске надбискупије, предрага браћо 
и сестре и сви ви људи добре воље! 

 

Док не постигнемо коначни циљ и 
смисао свог живота, још смо на путу. 
Најједноставније речено: ходочасници 
смо! 

 

И прва недеља адвента/дошашћа, 
коју данас славимо, позива нас да као 
ходочасници оснажимо свој ход, да 
разбистримо своје погледе и своје 
изборе и да учврстимо своју 
одлучност и решеност за све добро!  

 

Наиме, Свевишњи Бог који је увек с 
нама, у нама и за нас, Он који нас је и 
поставио у овај видљиви свет и 
непрестано нас просветљује својом Речју 
и крепи светим Тајнама – Он уједно увек 
изнова долази на јединствени начин по 
свом Светом Духу. Жели да нас још 
снажније подсети на свеколико своје 
досадашње предивно дело и жели да нас 



просветли да бисмо заиста сваког дана 
све светије живели.  

 

Зато свима вама желим благословено 
ново време милости, нови дах Божје 
стваралачке доброте.  

 

Браћо и сестре! И за мене почиње ново 
време. Зато овим пастирским писмом 
желим да свима вама од срца захвалим 
за изванредно заједништво којим сте ме 
радосно огрнули, за великодушну 
подршку и помоћ коју сте ми увек 
пружали, за праву јеванђеоско-братску 
љубав с којом сте ме увек претицали!  

 

Хвала вам на свему! Све молим за 
опроштај – чиме год да сам икога 
повредио или чиме год да нисам 
довољно показао јеванђеоски начин 
служења...  

 

Могу ипак рећи да сам, упркос свим 
својим ограниченостима, нашу локалну 
Цркву волео као праву Вереницу и 
горљиво чезнуо, вапио од глади за оним 
јединством које нам се као узор прелива 
у Пресветој Тројици. Та дубока срећа у 
Њему побуђивала је увек нове 
могућности. Београдска надбискупија, 
упркос толиким спољашњим немоћима, 
крије у себи посебан бисер милости који 
и те како може да помогне свеопштој 
Цркви.  

 

Управо у том духу и тако радосно, 
захвално поздрављам нашег новог 

надбискупа монс. др Ладислава Немета. 
Благословен онај који долази у име 
Господње! Нека му Господ улије – у 
заједништву с Петровим наследником и 
у заједници свих светих – велику „Снагу 
одозго“. Зато ћемо се у суботу 10. 
децембра 2022. сви ми окупити у 
Београду, у светилишту наше „мајке свих 
цркава“,  у Катедрали Узнесења Блажене 
Дјевице Марије. Тако ћемо искусити 
Мајчинство Дјеве Марије, али и 
Мајчинство Цркве, које ће на посебан 
начин постати видљивим и по присуству 
многих драгих гостију. Пренос 
пастирског штапа у eухаристијском 
слављу и свечана захвална песма 
отвориће срца сваког од нас, али и „срце“ 
читаве Надбискупије за нове ветрове 
Светог Духа.  

 

Сви се молитвом и у правом 
синодском духу отварајмо том Догађају 
милости.  

 

Зазивам, дакле, на све вас, предрага 
моја браћо и сестре, благослов Оца и 
Сина и Светог Духа.  

 

У молитви и светој нади увек сам с 
вама. 

 

Београд, 23. 11. 2022.  
на дан Св. Климента I, папе 
 
 
 

 Станислав Хочевар 
пензионисани београдски надбискуп  

и апостолски управник Београдске надбискупије 

Pastirsko pismo mons. Stanislava Hočevara, 
beogradskog nadbiskupa u miru  i apostolskog 

upravitelja Beogradske nadbiskupije  
povodom ustoličenja novoimenovanog  

beogradskog nadbiskupa mons. Ladislava Nemeta 

CRKVA BOŽJA – UVIJEK  
NA POČETKU  

Predraga braćo svećenici i redovnici, 
drage časne sestre i sve Bogu posvećene 
osobe, dragi vjernici Beogradske 
nadbiskupije, predraga braćo i sestre i 
svi vi ljudi dobre volje! 

Dok ne postignemo konačni cilj i 
smisao svoga života, još smo na putu. 
Najjednostavnije rečeno: hodočasnici 
smo! 

I prva nedjelja adventa/došašća, koju 
danas slavimo, poziva nas da kao 
hodočasnici osnažimo svoj hod, da 
razbistrimo svoje poglede i svoje izbore 
te da učvrstimo svoju odlučnost i 
riješenost za sve dobro!  

Naime, Svevišnji Bog koji je uvijek s 
nama, u nama i za nas, On koji nas je i 
postavio u ovaj vidljivi svijet te nas 
neprestano prosvjetljuje svojom Riječi i 
krijepi svetim Sakramentima – On 
ujedno uvijek iznova dolazi na 
jedinstveni način po svom Svetom 
Duhu. Želi nas još snažnije podsjetiti na 
svekoliko svoje dosadašnje predivno  


