
STEPINČEV ŽIVOT 

Napisala: Nikolina Milatović, mag. theol.  

 

ULOGE:  

VJEROUČITELJICA  

UČENICI: JAN,  MARKO, TOMICA , IVAN , DALIBOR, MARIO, KRUNO, DOMINIK, 

JAKOV, BRUNO, VERONIKA, SARA, NINA,  LANA, VALENTINA, LAURA 

PRVI NAVIJAČI: skupina A i C 

DRUGI NAVIJAČI: skupina B i D  

 

REKVIZITI: 

 Katedra, dnevnik, kemijska, pitanja za kviz, Biblija, molitva o Stepincu 

 Klupe (min 4 za učenike), stolci (6-8), ploča, kreda u boji, stvari za vjeronauk 

(udžbenik, vježbenica, bilježnica), torbe,  

 Lopta od papira za igranje nogometa u razredu  

 

PRVI ČIN – POČETAK SATA 

PRVA SCENA – NOGOMET 

Odmor je. U razredu je komešanje, stvari za vjeronauk su svima na stolu. U razredu neki 

(djevojčice i dječaci) igraju nogomet, ostali navijaju. Marko i Ivan su na golovima koje 

predstavljaju klupe, ostali igraju nogomet. 

JAN (trči i probija se do protivničkog gola te zabija gol): Toooooo! 2:1! Vodimo vas! Bolji 

smo! (ekipa se grli) 

PRVI NAVIJAČI (viču i plješću): Tooo! Bravo Jan!!!!! 

DRUGI NAVIJAČI (viču ljutito i bune se): Uuuuuuu!  

Čuje se zvono, ali nitko ne sjeda na mjesto i dalje se igra nogomet.  

MARKO: Tomica, daj idi pratiti kad će doći vjeroučiteljica. (Tomica odlazi. I dalje se igra 

nogomet, vika i galama u razredu. Nakon nekoliko sekundi trči natrag) 
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TOMICA (viče): Ide! Ide!! (Svi bježe na mjesto, namještaju klupe. Ivan sprema loptu u 

torbu.)  

MARIO: Gdje je lopta???!  

IVAN: Kod mene u torbi. E ovaj nam put vjeroučiteljica neće uzeti loptu! (smije se) 

MARIO : Da, kao prošli put. 

VERONIKA (prema razredu se okrene): Evo je! Šutite!  

 

DRUGA SCENA – PA NE BI LAGALI NAVJERONAUKU 

Ulazi vjeroučiteljica. Svi ustaju. 

VJEROUČITELJICA (veselo sa smješkom); Hvaljen Isus i Marija!  

SVI UČENICI: Uvijek je hvaljen!  

VJEROUČITELJICA: A vi ste opet igrali nogomet? 

SVI UČENICI (sa smješkom): Nismo učiteljice!  

IVAN: Otkad ste nam uzeli onu loptu, više ne igramo nogomet.  

JAN: Živa istina učiteljice! Pa ne bi lagali na vjeronauku!  

VJEROUČITELJICA (nasmije se): Hm da, vjerujem vam. Zato ste poslali Tomicu u 

izvidnicu. (obraća se Tomici): Tomice, hvala ti na onom dočeku maloprije (nasmije se). 

TOMICA (nasmije se): Ma nema na čemu, učiteljice! I drugi puta. 

VJEROUČITELJICA: Ali drugi put me čekaš i nosiš mi stvari.  

TOMICA: Dogovoreno učiteljice.  

 

TREĆA SCENA – POMOLIMO SE 

VJEROUČITELJICA: Idemo se pomoliti. Tko je na redu za molitvu?  

(Naprijed do vjeroučiteljice dolazi Sara i čita molitvu koju joj vjeroučiteljica daje.) 

NINA (učini znak križa i pročita molitvu. Ponovo se prekriži nakon što pročita molitvu i 

odlazi na mjesto):  

Mučeniče sveti Kristov, utječem se Tebi, sada moli za svakog Hrvata da nas nikad zlo ne 

savlada. Zagovaraj nas pred Bogom da bi uvijek vjerni bili Svetoj vjeri pradjedova i 

međusobno se ljubili. Čuvaj našu rodnu grudu, djecu, stare i sve mlade. I Hrvate u tuđini da se 
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vrate domovini. Blaženiče Alojzije, budi uzor cijeloj Crkvi i svjetlo koje uvijek svijetli da ga 

tama ne zamjeni. (Svi učine znak križa.) 

 

ČETVRTA SCENA – ZAR PIŠEMO TEST?!? 

VJEROUČITELJICA: Danas ponavljamo gradivo koje smo učili o našem blaženiku, 

zaštitniku naše župe, a zove se...? 

(Nekolicina učenika digne ruku, vjeroučiteljica prozove Jana.) 

JAN: Blaženi Alojzije Stepinac! 

VJEROUČITELJICA: Bravo Jan! 

JAN: Hoću sad dobiti peticu? 

VJEROUČITELJICA: Za što? 

JAN: Pa za točan odgovor! 

VJEROUČITELJICA: Jane, to ti je tek prvi točan odgovor.  

JAN: Znači još 4 točna odgovora i petica je moja?  

VJEROUČITELJICA (nasmije se): Da, Jane, ali ne ovaj sat. (nastavi dalje) Kao što sam 

rekla, danas ponavljamo život bl. Alojzija Stepinca kroz kviz znanja.  

IVAN (kao šokiran): Šta pišemo test??? 

VJEROUČITELJICA: Ne, nego... (razred ju prekine vikom) 

SVI UČENICI: Jeeeee!!!  

VJEROUČITELJICA (digne ruku u zrak, razred se stiša): Jel mogu ja završiti rečenicu? 

SVI UČENICI: Da, možete! 

VJEROUČITELJICA: Hvala! Dakle, kao što rekoh, nećete pisati test, već kratku provjeru 

znanja od 15 min idući sat.  

IVAN: A znao sam da je neka caka. 

VJEROUČITELJICA: Pa zar vi ne čitate vremenik pisanih provjera? Čemu onda on služi? 

TOMICA: Pa mi to zaboravimo pogledati.  

VJEROUČITELJICA: To je vaš problem.  

 

PETA SCENA – MOGU JA? 
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VJEROUČITELJICA: Dakle, igramo kviz znanja. Podijelit ćete se u 4 skupine kako vas ja 

prozovem. Zatim ćete tako formirati skupine. Ja ću postavljati pitanja. Za svaki točan odgovor 

dobijete plus, za netočan minus. Jedan od vas će pisati na ploči. 

SVI UČENICI (svi dižu ruke): Ja! Ja! Mogu ja učiteljice! Ja! Ja! 

VJEROUČITELJICA: Pisati će onaj koga ja otvorim. (Otvori Saru. Sara sva radosna odlazi 

pred ploču).  

SVI UČENICI (razočarano): A neeeee!!!  

 

 

DRUGI ČIN – KVIZ ZNANJA 

PRVA SCENA – PRVI KRUG PITANJA 

Sara odlazi pred ploču i piše: A, B, C, D – ekipe. Dok ona to piše na ploči vjeroučiteljica 

proziva učenike u skupine. Čim prozove čije ime učenici odlaze do te klupe čije je ime prvo 

vjeroučiteljica prozvala.)  

VJEROUČITELJICA:  

U skupinu A idu: JAN, MARIO,  JAKOV,  NINA  

U skupinu B idu: MARKO, DOMINIK, VERONIKA, LANA  

U skupinu C idu: TOMICA,  KRUNO, BRUNO, VALENTINA  

U skupinu D idu: SARA koja je na ploči,  LAURA, DALIBOR, IVAN  

(Počinje kviz. Vjeroučiteljica čita pitanja.)  

VJEROUČITELJICA: Prvo pitanje za skupinu A (u skupini se svi komešaju, osjeća se 

nervoza): Kada je rođen bl. Alojzije Viktor Stepinac? 

NINA: 8. svibnja 1898.  

VJEROUČITELJICA: Točno! (u skupini su svi sretni) 

VJEROUČITELJICA: Pitanje za skupinu B (u skupini se svi komešaju, osjeća se nervoza): 

Gdje je rođen bl. Alojzije Stepinac?  

LANA:  U Brezariću, župa Krašić.  

VJEROUČITELJICA: Pitanje za skupinu C (u skupini se svi komešaju, osjeća se nervoza): 

Hrvatska je tada bila u sastavu koje države?  

TOMICA: Učiteljice pa nismo na satu povijesti!  
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VJEROUČITELJICA: A korelacija predmeta i povezivanje gradiva???!!  

TOMICA: A imate pravo učiteljice.  

VALENTINA: Učiteljice, mogu ja odgovoriti na pitanje?  

VJEROUČITELJICA: Izvoli. 

VALENTINA: Hrvatska je bila u sastavu Austro-Ugarske monarhije.  

VJEROUČITELJICA: Točno! (u skupini su svi sretni) 

VJEROUČITELJICA: Nastavljamo dalje. Pitanje za skupinu D (u skupini se svi komešaju, 

osjeća se nervoza): Kuda je Stepinac poslije mature otišao?  

DALIBOR: Unovačen je u Prvi svjetski rat, na talijansko bojište. 

VJEROUČITELJICA: Točno!  (u skupini su svi sretni) Prvi krug pitanja je gotov. (Pogleda 

na ploču.) Pa svi imate točne odgovore! Bravo. E kad bi tako i na testu bilo... (nasmije se)  

 

DRUGA SCENA – DRUGI KRUG PITANJA 

VJEROUČITELJICA: Nastavljamo dalje. Prvo pitanje za grupu A: Nakon rata Stepinac se 

vraća kući u Krašić i počinje se baviti čime?  

JAN (sav uzbuđen diže ruku): Znam ja! Znam ja! Postao je svećenik!  

VJEROUČITELJICA: Nije Jan! (u skupini su svi pomalo ljuti)  

NINA: A daj Jan! Pa nisi nas ništa pitao!  

JAN: Pa mislio sam da je... 

MARIO: Ma ti nisi ništa mislio!  

VJEROUČITELJICA: Hej djeco! Smirite se! Biti će još prilike točno odgovoriti. Zna li netko 

točan odgovor?  

SARA: Ja mislim da znam. Počeo se baviti poljoprivredom. (Sarina skupina se veseli) 

VJEROUČITELJICA: Točno. Do onog vašeg prvog plusa stavi još jedan kao dodatni bod. 

Nastavljamo dalje s kvizom. Pitanje za skupinu B: idućih par godina za Stepinca bile su vrlo 

važne, zašto?  

MARKO: Mislim da je tada upisao fakultet... 

VERONIKA (brzo ga  nadopunja) i zaručio se 1923.!  

VJEROUČITELJICA: Točno! (u skupini su svi sretni).  



6 

 

JAN (sav zbunjen, ustane): Zaručio??? Pa kako je onda postao svećenik????  

NINA: Joj Jane! Pa ti stvarno ništa ne znaš! Tako da je svojoj zaručnici Mariji sve rjeđe pisao 

pisma.  

JAN: Pisma?? Kakva je to ljubav preko pisama?  

VJEROUČITELJICA:  E pa to se tako radilo u ono vrijeme Jane.  

JAN: I što se onda dogodilo? 

VJEROUČITELJICA:  Nakon što je Marija primijetila da joj Alojzije sve rjeđe piše pisma, 

vratila mu je prsten. Slijedeće godine Stepinac je donio odluku poći u sjemenište. A mi 

nastavljamo dalje s kvizom. Pitanje za grupu C: Kada i gdje je Stepinac zaređen za svećenika?  

KRUNO: U Rimu, 1930. godine.  

VJEROUČITELJICA: Točno! (u skupini su svi sretni) Pitanje za skupinu D: Nakon što se 

vratio iz Rima već 1931. godine osnovan je??  

DALIBOR(brzopleto): Crveni križ! (Svi prasnu u smijeh, Dalibor ostane zbunjen.) 

VJEROUČITELJICA: Nije točno! Zna li netko drugi točan odgovor?  

JAKOV: Caritas Zagrebačke nadbiskupije! 

DALIBOR: E pa to sam mislio reći!  

SVI (okrenu se Daliboru): Ali nisi! 

VJEROUČITELJICA: Sara, piši jedan plus skupini A. (Dok se ostale skupine smiju i 

ponavljaju riječi »Crkveni križ«, skupina C se ljuti na Tomicu.)  

VJEROUČITELJICA: Još jedan krug je gotov. Da vidimo stanje s bodovima (okrene se 

prema ploči). Skupina B i C zasad nemaju minusa, bravo!  

 

TREĆA SCENA – TREĆI KRUG PITANJA 

VJEROUČITELJICA: Nastavljamo idući niz pitanja. Pitanje za skupinu A: Nakon smrti 

nadbiskupa Bauera 1937., Stepinac postaje zagrebačkim nadbiskupom. Za što se posebno 

zalagao u svom pastoralnom djelovanju?  

MARIO: Zauzimao se za ljudska prava  u kraljevini Jugoslaviji, a onda i za vrijeme Drugog 

svjetskog rata u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.  

VJEROUČITELJICA: Točno! (u skupini su svi sretni).  

TOMICA: Vidi ti štrebera, sve zna!  

VJEROUČITELJICA: Tomice, suzdrži se bezobraznih komentara.  
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JAN: Tako je! Inače ti ocjena iz kulture komuniciranja za ovaj mjesec neće biti 5!  

VJEROUČITELJICA: Kao ni tebi Jane! (nasmije se)  

JAN: A šta sam ja sad napravio??  

VJEROUČITELJICA (pravi se da ne čuje): Nastavljamo dalje. Pitanje za skupinu B: Koje 

sve narode je Stepinac spašavao za vrijeme II. svjetskog rata?  

VERONIKA: Progonjene Židove, Srbe, Rome, Slovence, Poljake kao i Hrvate komuniste.  

VJEROUČITELJICA: Točno! ! (u skupini su svi sretni). Pitanje za skupinu C: Koje godine je 

Stepinac prvi puta uhićen?  

KRUNO: 1945.  

BRUNO: 9 dana nakon što su komunisti došli na vlast.  

VJEROUČITELJICA: Bravo dečki! Točno! (u skupini su svi sretni).  

IVAN (ruga se): Štreberi!  

VJEROUČITELJICA: Da čujemo vas štreberi (nasmije se).  

VALENTINA: Dajte im sad neko teško pitanje.  

VJEROUČITELJICA: Što je Stepinac mislio o vjerskim prelazima, posebno nasilnim.I 

objasnite.  

IVAN: Hahahah znam odgovor na to pitanje (okrene se Valentini pa stane uspravno i vrlo 

sigurno u sebe). Dakle, naš blaženik i zaštitnik naše župe Alojzije Viktor Stepinac bio je 

PROTIV (digne glas i prst u zrak) nasilnih vjerskih prijelaza. A kad ih nije mogao spriječiti 

dao je kleru povjerljivu uputu da one koji su zatražili prijelaz kako bi spasili svoj život prime 

u Katoličku Crkvu bez ikakvih uvjeta, a kada prođe to vrijeme ludila i divljaštva, ostat će oni 

koji budu htjeli zbog uvjerenja, a ostali se mogu vratiti u svoju vjeru.  

VJEROUČITELJICA: Bravo Ivane! Lijepo si nam to pojasnio! 

IVAN: Hvala, hvala učiteljice (sav zadovoljan)  

SARA: Jel nama pišem onda 2 plusa učiteljice? 

VJEROUČITELJICA: Ne, samo jedan.  

VALENTINA: Heheh, dobio si samo jedan plus.  

IVAN: Pa šta. Ti to sigurno ne bi tako odgovorila.  

VJEROUČITELJICA: Smirite se. Imamo još jedan krug pitanja. Da vidimo stanje na ploči 

(okrene se prema ploči). O skupina B je najbolja za sad. Bravo!  

SKUPINA B: Jeee, najbolji smo, najbolji! 
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DOMINIK: Al će biti petica!  

VJEROUČITELJICA: Još nije sve gotovo. Nastavljamo dalje.  

 

ČETVRTA SCENA – ČETVRTI KRUG PITANJA 

VJEROUČITELJICA:  I posljednje pitanje za skupinu A. Jeste li spremni?  

SKUPINA A: Jesmo, jesmo!! 

VJEROUČITELJICA: Kada je uhićen i na koliko godina je osuđen Stepinac?  

JAKOV: Kardinal Stepinac uhićen je 18. rujna 1946. godine na 16 godina zatvora.  

VJEROUČITELJICA: Točno.  (u skupini su svi sretni) I posljednje pitanje za skupinu B. Jeste 

li spremni?  

SKUPINA B: Jesmo, jesmo!! 

VJEROUČITELJICA: Kada i gdje Stepinac umire?  

LANA: U Krašiću, 10. veljače. 1960. 

VJEROUČITELJICA: Točno.  (u skupini su svi sretni)  Posljednje pitanje za skupinu C: Jeste 

li spremni?  

SKUPINA C: Jesmo, jesmo!! 

VJEROUČITELJICA: Tko je i kada ukinuo osudu protiv Stepinca? 

BRUNO: Hrvatski sabor, 1992.  

VJEROUČITELJICA: Točno.  (u skupini su svi sretni). Posljednje pitanje za skupinu D: Jeste 

li spremni?  

SKUPINA D: Jesmo, jesmo!! 

VJEROUČITELJICA: Tko je, kada i gdje proglasio Stepinca Blaženim?  

SARA: Papa Ivan Pavao II., 3. listopada 1998. Godine u Mariji Bistrici. 

VJEROUČITELJICA: Točno.  (u skupini su svi sretni, Sara zbraja bodove.)   

VJEROUČITELJICA (okreće se prema ploči): Imamo li pobjednika? O, pa skupina B i C 

imaju jednaki broj bodova. Bravo! (skupine se vesele) Skupine B i C dobiti će petice iz 

zalaganja, a ostalima želim više znanja drugi puta! (nasmije se) 

SKUPINE B i C (sretno i veselo): Jeeeeeeee!  

DOMINIK: I nama još jedna 5 zbog onog dodatnog plusa.  
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VJEROUČITELJICA: Heheh Dominik, budi skroman. Budući da će nam zvoniti, idemo se 

pomoliti. Tko je na redu za molitvu?  

JAN (već dolazi naprijed i govori): Ja učiteljice! (Vjeroučiteljica mu pruža listić s molitvom. 

Molitvu započinju znakom križa): Gospodine, Bože naš, Ti si blaženom Alojziju Stepincu dao 

milost čvrsto vjerovati u Isusa Krista i spremnost trpjeti za njega. sve do mučeničke smrti. 

Pomozi nam slijediti njegovo primjer i njegov nauk da bismo ljubili Krista kako ga je on 

ljubio i služili Crkvi kako joj je on služio sve do darivanja vlastitog života za nju. Slava Ocu...  

(nakon molitve svi učine znak križa.) 

 

KRAJ! :) 
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