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Svim članovima pokreta Zagrebačke
nadbiskupije

Zagreb, 28. kolovoza 2006.

Dragi prijatelji!

Kao što je već obznanjeno na plakatu poslanom svim župama grada Zagreba, od 9. do 11.
rujna organizira se 275. zavjetno hodočašće grada Zagreba u Mariju Bistricu na koje su u ime
biskupskog vikara za grad Zagreb, dr. Josipa Oslića, pozvani svi članovi i prijatelji pokreta,
udruga, Neokatekumenskog puta Zagrebačke nadbiskupije.

Ove godine je članovima pokreta, udruga i Neokatekumenskog puta povjereno predvoñenje
molitvenog bdijenja koje će se u svetištu M. B. Bistričke održati u subotu 9. rujna od 23 do 24
sata. Stoga Vas usrdno molim da obavijestite članove i prijatelje Vašeg pokreta ili udruge
kako bismo se u što većem broju odazvali ovome hodočašću kojim i u novoj pastoralnoj
godini želimo nastaviti zajedništvo i suradnju.

U nastavku naći ćete cjelokupni program. Radujem se Vašem dolasku!

Andrija Vrane
Nadbiskupov delegat za pokrete, udruge i
Neokatekumenski put

PROGRAM 275. ZAVJETNOG HODOČAŠĆA VJERNIKA GRADA ZAGREBA U
MARIJU BISTRICU
Geslo ovogodišnjeg Zavjetnog hodočašća grada Zagreba glasi: «Stalni i nepoljuljani u nadi
evanñelja» (Kol 1, 13)
Subota, 9, rujna
Hodočasnici iz Zagreba organizirano kreću prema Mariji Bistrici u 3 smjera.
1. Od Katedrale (u 5 sati blagoslov hodočasnika u Katedrali) preko Sljemena. Sv. Misu
za hodočasnike na Sljemenu u 9 sati predvodi mons. Vlado Košić, pomoćni biskup
zagrebački. Ovu grupu hodočasnika predvode planinari.
2. Iz Čučerja preko Laza. Sv. Misu u Čučerju u 10 sati predvodi mons. Josip Mrzljak,
pomoćni biskup zagrebački.
3. Od Sesveta preko Laza. Ova grupa hodočasnika slavi sv. Misu u Sesvetama
(pastoralni centar župe Svih Svetih) u 9 sati potom se kreće na put prema M. Bistrici.
Sve tri grupe hodočasnika susreću se kod kapele sv. Ladislava, odakle u 18 sati kreće ulazna
procesija hodočasnika u svetište M. B. Bistričke. Procesiju predvodi kardinal Josip Bozanić,
nadbiskup zagrebački, a u njemu sudjeljuju pomoćni zagrebački biskupi, svećenici i vjernički
puk.
U 20 sati je «Služba svjetla» - hodočasnička procesija sa svijećama na «Kalvariji» koju
predvodi kardinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup.
Nakon «Službe svjetla» od 23 do 24 sata slijedi molitveno bdijenje u svetištu M. B.
Bistričke. Molitveno bdijenje predvode molitvene zajednice pod vodstvom vlč. A. Vranea.
Nedjelja, 10. rujna
U prijepodnevnim satima dolaze vjernici organizirano s autobusima ili osobnim automobilima
u Mariju Bistricu.
9 sati – zajednička pobožnost Križnoga puta. (Organiziraju i predvode mladi zagrebačke
nadbiskupije.)
10-11 sati – prilika za sv. Ispovijed i osobnu pobožnost.
11 sati - zavjetna procesija od kapele «Ave Maria». Zavjetnu procesiju predvodi kardinal
Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup.
11.30 sati – svečano euharistijsko slavlje predvodi kardinal Josip Bozanić, nadbiskup
zagrebački.
15.30 sati – zajednički oproštaj u svetištu M. B. Bistričke i povratak hodočasnika svojim
kućama. Završnu molitvu i riječi zahvale izgovara kardinal Josip Bozanić.
Ponedjeljak, 11. rujna
Doček hodočasnika planinara i drugih koji se vraćaju s Marije Bistrice pred Katedralom.
U 19 sati – misa zahvalnica i završetak hodočašća vjernika grada Zagreba u zagrebačkoj
Prvostolnici.
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