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ljubljenomu sinu Boži Radošu, svećeniku Đakovačko-osječke nadbiskupije, 

sadašnjemu rektoru Papinskog hrvatskog Zavoda svetoga Jeronima u Rimu, 

imenovanome varaždinskome biskupu, pozdrav i Apostolski blagoslov. 

Kralj i Otkupitelj naš, Krist Gospodin, vezovima je ljubavi obavio Petra, da kao 

Apostolski Prvak preuzme brigu za cjelokupno kršćansko stado. Tako i Mi, koji 

vršimo službu Nasljednika blaženoga Petra te istom ljubavlju potaknuti, ne 

usuđujemo se propustiti ono što privodi vječnome spasenju ljudi. Zbog toga misli 

naše sada svraćamo na „grad baroka, glazbe i cvijeća“, koji je ostao bez pastira 

po odreknuću njegovog posljednjeg biskupa, časnoga brata Josipa Mrzljaka, te 

tražimo drugoga muža koji će djelovati u jednostavnosti srca i snazi duha da, 

služeći Gospodinu u veselju, sebe samoga ondje prinese za Boga i Crkvu. Držimo 

stoga, ljubljeni sine, da si upravo ti takav svećenik. Rođen u drevnome 

duvanjskome kraju, kao svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije različite si 

službe vršio, osobito djelujući kao dugogodišnji otac duhovnik u Nadbiskupskom 

bogoslovnom sjemeništu. Svoje si vrline zatim u Rimu potvrdio, gdje si službu 

Rektora Papinskog hrvatskog Zavoda marljivo obavljao. Sada ti pak odlučujemo 

povjeriti dužnost od velike važnosti. Mi dakle, čuvši savjet Kongregacije za 

Biskupe, Našom Apostolskom vlašću i autoritetom, imenujemo te Varaždinskim 

biskupom, sa svim dodijeljenim pravima i obvezama kanonskim zakonom 

određenima. Rado ti dopuštamo da biskupsko ređenje primiš od katoličkog 

biskupa izvan Rima, služeći se liturgijskim propisima. Tvoja je obveza da prije 

toga položiš ispovijest vjere te prisegu vjernosti Nama i Našim Nasljednicima, po 

odredbama crkvenoga zakona. Osim toga, nalažemo da ovaj Naš dekret upoznaju 

kler i narod tvoje biskupije i da te radosno prihvate kao svojega pastira. Potičemo 

te da, pun pouzdanja u Vječnog Oca, nastojiš predano izvršavati Njegovu volju 

kao ponizan i dobar upravitelj te ljubiti sve one koje u svojemu služenju susrećeš, 

ne kao gospodar vjere, nego za svoj narod kao suradnik njegove radosti. 

Naposljetku ljubljeni sine, sigurni smo da Blažena Djevica Marija na nebo 

Uznesena, tebe, koji ćeš otići u onaj divan sjeverni kraj Hrvatske, svojim 

dobrostivim pogledom prati, uz zagovor svetih Jeronima i Marka Križevčanina te 

blaženoga Alojzija Stepinca. 

Dano u Rimu, kod sv. Petra, prvoga dana mjeseca kolovoza, godine Gospodnje 

dvije tisuće devetnaeste, sedme Našega pontifikata. 
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