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U organizaciji Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 57. put
po redu održan je od 24. do 26. siječnja 2017. godine Teološko‑pastoralni tjedan
(TPT). Tema Tjedna bila je Neophodnost dijaloga i pomirenja u hrvatskom društvu.
Tjedan se održao na već uobičajenom mjestu, na Šalati u Međubiskupijskom
sjemeništu u Zagrebu. Na početku je dobrodošlicu i pozdrav svima uputio
predsjednik Povjerenstva za organizaciju TPT‑a doc. dr. sc. Anto Barišić, a na‑
kon toga uslijedilo je zajedničko pjevanje himna O, dođi, Stvorče, Duše Svet. Na‑
kon otpjevanog himna uzoriti kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački
i metropolit te veliki kancelar KBF‑a, uime svih molio je prigodnu molitvu:
»Svemogući Bože, Oče nebeski, Ti si Stvoritelj svijeta i svih ljudi. Svojom mi‑
losrdnom providnošću od početka pratiš razvoj čovječanstva. Svaki čovjek i
svi narodi imaju svoje podrijetlo i svoj posljednji cilj u Tebi. Po svome Sinu,
Isusu Kristu, pozvao si sav ljudski rod na međusobno zajedništvo, u dobroti
i ljubavi. Naš hrvatski narod stoljećima ispovijeda vjeru pokazujući privrže‑
nost Tebi. Unatoč brojnim kušnjama koje ga prate tijekom bremenite povijesti,
nikada se nije prestao nadati i u Tebi nalaziti izvor slobode, pravednosti i isti‑
ne. Milosrdni Bože, molimo Te svim srcem da i u sadašnjim kušnjama budeš
blizak hrvatskom narodu. Pomozi mu da se sabere, da radi i napreduje prema
dobru. Da bude dovoljno hrabar i ponizan suočiti se s vlastitom prošlošću, ne
da bi njome manipulirao, nego da bi je rasvijetlio u istini i na pročišćenim te‑
meljima učinio zalogom bolje budućnosti. Političarima podaj mudrost i pošte‑
nje u upravljanju hrvatskom državom, hrvatskom narodu osjećaj odgovornosti
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prema zajedničkom dobru, a Crkvi veću odvažnost u njezinu djelovanju. Bla‑
goslovi sve građane Lijepe Naše, osobito one kojima je teško, koji su razočarani
ili na rubu siromaštva. Blagoslovi posebno mlade. Ohrabri ih da ne napušta‑
ju svoju domovinu, nego da svim snagama i kreativnošću pridonose njezinu
rastu. Obdari nas sve sposobnošću dijaloga i pomirenja te duhom suradnje i
bratske ljubavi. To te molimo po zagovoru svetoga Josipa, zaštitnika hrvatske
domovine, Blažene Djevice Marije, kraljice Hrvata, i blaženoga Alojzija Stepin‑
ca, istinskoga hrvatskog domoljuba, mučenika i uzora kršćanskih kreposti. Po
Isusu Kristu, u Duhu Svetomu, Amen!«
Nakon molitve kardinal Bozanić, veliki kancelar KBF‑a, uputio je prigod‑
ne riječi pozdrava i zaželio svim sudionicima TPT‑a plodonosan rad. Nakon
kardinala skup su pozdravili i ostali visoki uzvanici Tjedna ovim redom: kar‑
dinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup i predsjednik Biskupske konferen‑
cije Bosne i Hercegovine, apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup
mons. Alessandro D’Errico; uime Sveučilišta skupu se obratila izaslanica rek‑
tora Zagrebačkog sveučilišta prof. dr. sc. Ivana Ćuković‑Bagić, prorektorica za
studente, studije i upravljanje kvalitetom. Nakon nje prigodnim riječima skup
je pozdravio predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik
Zvonko Kusić, a uime grada Zagreba skupu se obratio i gospodin gradonačel‑
nik Milan Bandić. Prigodnu riječ skupu je uputio i novi ministar znanosti i ob‑
razovanja prof. dr. sc. Pavo Barišić, nakon čega je uslijedilo čitanje brzojava svih
sudionika Tjedna papi Franji, a potpisuje ga kardinal Josip Bozanić. Brzojav je
pročitala dr. sc. Vanda Kraft‑Soić. Svečani i pozdravni dio TPT-a zaključio je v.
d. dekana Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc.
Tonči Matulić, koji je na kraju svojeg obraćanja skupu otvorio rad Tjedna.
Ovogodišnji TPT imao je sveukupno deset predavanja koja su bila izlo‑
žena ovim redom: prof. dr. sc. Željko Tanjić, Podijeljenost u hrvatskom društvu:
mogući uzroci i posljedice; prof. dr. sc. Mario Cifrak, Biblijski modeli dijaloga i pomi‑
renja; doc. dr. sc. s. Valerija Kovač, Dijaloška bît vjere (Bog – čovjek – Crkva – svijet);
dr. sc. Edvard Punda, Postkoncilsko dijaloško usmjerenje Crkve (od pape Pavla VI. do
pape Franje); prof. dr. sc. Ante Vučković, (Ne)jasnoće oko razumijevanja i tumačenja
pomirenja u Hrvatskoj; dr. sc. Neven Šimac, Kako odgovoriti na mentalitet razdi‑
jeljenosti i podjela u hrvatskom društvu?; prof. dr. sc. Ivica Raguž, Kako teologija
može doprinijeti kulturi dijaloga i pomirenja u hrvatskom društvu?; prof. dr. sc. Josip
Baloban, Pastoralni djelatnik u službi dijaloga i pomirenja; prof. dr. sc. Ružica Ra‑
zum, Vjeronauk u školi u službi dijaloga i pomirenja u hrvatskom društvu; prof. dr.
sc. Stjepan Baloban, Teološko‑socijalni govor Crkve u Hrvatskoj u stvaranju kulture
dijaloga i pomirenja.
528

Bogoslovska smotra, 87 (2017.) 3, 527–529

Prvi dan Tjedna euharistijsko slavlje u sjemenišnoj crkvi predvodio je
uzoriti kardinal Vinko Puljić a u koncelebraciji na čelu sa zagrebačkim nadbi‑
skupom Josipom Bozanićem bilo je nekoliko nadbiskupa, biskupa, profesora te
brojni prezbiteri pristigli na TPT iz različitih strana Hrvatske, Bosne i Herce‑
govine i drugih dijelova Europe. Euharistijsko slavlje pjesmom je animirala s.
Domagoja Ljubičić s Instituta za crkvenu glazbu KBF‑a Sveučilišta u Zagrebu.
Drugi dan euharistijsko slavlje predvodio je šibenski biskup mons. Tomislav
Rogić.
Po već ustaljenoj tradiciji, treći dan Tjedna 26. siječnja s početkom u 12.00
sati započela je plenarna rasprava na kojoj su sudjelovali svi predavači, osim
prof. dr. sc. Ivice Raguža, prof. dr. sc. Marija Cifraka i prof. dr. sc. Ružice Ra‑
zum, koji su se ispričali, ne mogavši sudjelovati u raspravi zbog iznenada no‑
vonastalih i prijekih obveza. Plenarnu raspravu moderirao je prof. dr. sc. Bo‑
žo Lujić, član Povjerenstva za organizaciju TPT‑a. Na kraju plenarne rasprave
skupu se obratio v. d. dekana Fakulteta prof. dr. sc. Tonči Matulić, koji je svima
zahvalio i zatvorio rad ovogodišnjeg Tjedna. Kardinal Josip Bozanić nakon
završne riječi v. d. dekana prof. Tončija Matulića sudionicima se još jedanput
kratko obratio i na sve, poslije zajedničke molitve Anđeo Gospodnji, zazvao
Božji blagoslov.
Broj sudionika Tjedna i ove je godine različit te varira od dana do dana,
od predavanja do predavanja. Najviše sudionika, s obzirom na predavanja,
po običaju bude prvi dan. Tako je prvi dan prijepodne bilo 467 sudionika, dok
su poslijepodnevna predavanja gotovo uvijek slabije posjećena. Prosječan broj
sudionika na predavanjima u ostalim danima kreće do oko 200. Organizacija
Tjedna protekla je bez poteškoća. Gratis‑iskaznice podijeljene su pozvanim
gostima, profesoricama i profesorima zagrebačkog KBF‑a te Teologije u Rijeci,
a sveukupno je izdano 303 računa, 30 manje nego prošle godine. Za praćenje
Tjedna akreditiralo se petnaestak novinara.
Uime Povjerenstva zahvaljujem svima koji su pridonijeli uspješnoj i
plodnoj realizaciji Tjedna, ne štedeći ni svojih sila a ni svoje dragocjeno vri‑
jeme: Vijeću KBF‑a, koje je izabralo temu te iskazalo povjerenje Povjerenstvu
za organizaciju TPT‑a, pratećim službama na KBF‑u, izdavačkoj kući Glas
Koncila na čelu s v. d. direktora Ivanom Miklenićem, Kršćanskoj sadašnjosti
na čelu s direktorom dr. sc. Stjepanom Brebrićem, poglavarima Međubisku‑
pijskog sjemeništa pod vodstvom rektora vlč. Matije Pavlakovića, ravnatelju
Nadbiskupijske klasične gimnazije dr. sc. Marijanu Franjčiću, sjemeništarcima
i bogoslovima te poglavarima Bogoslovnog sjemeništa na čelu s rektorom mr.
Anđelkom Košćakom.
529

