NADBISKUPIJSKA ŠKOLA ZA ŽUPNE SURADNIKE
Od 2004. godine djeluju Škola za župne suradnike i Biskupijska glazbena škola. U Vjesniku
Đakovačke i Srijemske biskupije br. 7-8/2004, str. 586-596 objavljene su i sve potrebne
informacije o Školama i o mogućim usmjerenjima koja je za sada moguće izabrati pri upisu.
Ovdje Vam dostavljamo sve aktualizirane informacije, s promjenama koje su se dogodile u
međuvremenu.

OSNOVNE INFORMACIJE O ŠKOLI ZA ŽUPNE SURADNIKE
Škola za župne suradnike pruža inicijalnu i temeljnu teološko-pastoralnu formaciju
potencijalnim volonterskim župnim suradnicima, koje - u skladu sa svojim pastoralnim
potrebama - na formaciju potiče i šalje njihova župna zajednica na čelu sa svojim župnikom.
Riječ je o početnoj formaciji volonterskih župnih suradnika i/li animatora pojedinih područja
evangelizacijskog djelovanja, koju im ne može osigurati sama župna zajednica. Upis u Školu,
stoga, osim dobre volje i spremnosti kandidata, pretpostavlja i uključuje suradnju sa
župnikom, župnim pastoralnim vijećem i s drugim suradnicima u župi.
Upis u Školu pretpostavlja prakticiranje vjere i redoviti sakramentalni život kandidata.
Škola uvodi i upućuje u osnovnu teološku, pastoralnu i katehetsku literaturu. Kroz seminare i
izborne predmete potiče usmjeravanje te priprema na evangelizacijski i animatorski rad na
jednom području župnog života te s određenom skupinom vjernika u župi.
Škola ne posjeduje učinke za stjecanje akademskog stupnja na crkveno-pravnom niti na
civilno-pravnom području. Predmeti koji se predaju u Školi nisu kompatibilni s redovitim
filozofsko-teološkim studijem na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, na Studiju za
teološku kulturu u Osijeku, niti na nekom drugom teološkom učilištu istoga ranga.
O završenom školovanju na Školi za župne suradnike izdaje se valjana isprava.
Pohađanje i završetak Škole za župne suradnike omogućuje veći stupanj suodgovornosti u
pojedinim područjima evangelizacijskog poslanja Crkve. Polaznici koji završe Školu mogu
biti volonterski suradnici koji se 1-2 sata tjedno daruju svojoj župnoj zajednici, pridonoseći
unapređenju određenog područja pastoralno-katehetskog rada u župi. Škola ih osposobljava
za suradnju i pomoć u animiranju određene skupine vjernika. Ne sprema ih za rad na
određeno ili puno radno vrijeme i ne pruža mogućnost zaposlenja u crkvenim ustanovama.

ZAŠTO POHAĐATI ŠKOLU ZA ŽUPNE SURADNIKE?
Školu za župne suradnike pohađate:
- da bolje upoznate teologiju, život i poslanje Crkve te produbite vlastitu suodgovornost u
ostvarenju njezina poslanja;

-

-

-

da primite temeljnu teološko-pastoralnu i duhovnu formaciju koja Vam omogućuje veći
stupanj suodgovornosti te aktivan doprinos u evangelizacijskom djelovanju Vaše župne
zajednice, kako bi Crkva ostvarila svoje poslanje u društvu;
da možete bolje i kvalitetnije služiti čovjeku u svojoj župnoj zajednici i u suradnji s njome
pridonositi očovječenju te evangelizaciji društva;
da se možete aktivno uključiti u animiranje jedne skupine vjernika u župi te pridonijeti
njihovu aktivnijem doprinosu životu i radu u župi te suradnji župe sa širom društvenom
sredinom;
da svoje osobno iskustvo spašenosti u Isusu Kristu ponudite kao izazov ljudima koji traže
istinske vrijednosti..

NASTAVNI PROGRAM U ŠKOLI ZA ŽUPNE SURADNIKE
Nastavni program Škole za župne suradnike podijeljen je u dva dijela: u prvom filozofskoteološkom dijelu formacije svi polaznici Škole slušaju iste predmete, a u drugom pastoralnokatehetskom dijelu između više mogućnosti biraju predmete i druge sadržaje koji ih
pripremaju za animiranje ili suradnju na određenom području evangelizacijskog poslanja,
odnosno za rad s točno određenom skupinom vjernika.
Škola za župne suradnike ima satnicu od ukupno 192 sata kroz dvije godine, odnosno 96 sati
godišnje. Škola se organizira susljedno po dekanatima (regijama) Đakovačko-osječke
nadbiskupije. Školu je završilo šest generacija polaznika: u Đakovu, u Županji, u Osijeku, u
Slavonskom Brodu, u Vinkovcima, Valpovu i ponovno u Đakovu. Osma generacija polaznika
(u ponovno u Osijeku) završava drugi dio formacije. U Županji od jeseni 2015. s formacijom
bi trebala započeti osma generacija polaznika Škole za župne suradnike.
Škola za župne suradnike uz navedenu teološku, pastoralnu i katehetsku izobrazbu organizira
i sadržaje za duhovnu formaciju polaznika. Ti sadržaji čine sastavni dio Škole, a organiziraju
se u obliku duhovnih obnova vikendom ili u druge neradne dane u trajanju od dva dana
godišnje.
Predmete koji se predaju u Školi za župne suradnike, kako za sve polaznike u prvoj godini,
tako i one koji se predaju pojedinim skupinama suradnika zasebno možete vidjeti niže u
prilogu.
Uz navedeno, Škola uključuje te nudi i posebne sadržaje iz kršćanske duhovnosti koji njeguju
i izgrađuju duhovni profil polaznika, prilagođen njihovom mjestu i službi u Crkvi, te ih uvode
u kršćansku duhovnost. Različiti oblici duhovne formacije koji se nude polaznicima Škole
istodobno promiču i uvode u molitveni život i vjerničko iskustvo Crkve te izgrađuju crkveno
zajedništvo i svijest suodgovornosti polaznika Škole.
Polaznici Škole dužni su redovito pohađati predavanja. Izostanak s jedne trećine predavanja
tijekom godine uskraćuje mogućnost završetka formacije.

ANIMATORSKE I SURADNIČKE SLUŽBE U ŽUPNOJ ZAJEDNICI ZA
KOJE FORMACIJA ZAPOČINJE U AKAD. GOD. 2015./2016.:

Predviđeno je da u akademskoj godini 2015./2016. započne izvođenje nastave za sljedeće župne
suradničke službe:

1. Suradnik u župnoj katehezi / animator župne kateheze / prvopričesnika i nižih razreda
osnovne škole;
2. Suradnik u župnoj katehezi / animator župne kateheze / viših razreda osnovne škole;
3. Suradnik/animator u pastoralu braka i obitelji;
4. Suradnik u pripremi i animiranju molitvenih susreta u župi.

MJESTO I VRIJEME FORMACIJE U AKAD. GOD. 2015./2016.:
Za devetu generaciju polaznika Škole za župne suradnike u akademskoj godini 2015./2016.
nastavu planiramo organizirati u prostorima župe Mučeništva sv. Ivana Krstitelja u Županji.
Predavanja će se održavati subotom; 12 subota kroz čitavu godinu, od 9.00 do 16.00 sati.
U Školu će se moći upisati ponajprije vjernici iz župa Županjskog, Drenovačkog i Otočkog
dekanata. Moguće je da se prijave i upišu i vjernici iz ostalih župa Đakovačko-osječke
nadbiskupije.

UVJETI ZA UPIS I UPISNI POSTUPAK U ŠKOLU ZA ŽUPNE
SURADNIKE
U Školu za župne suradnike mogu biti primljene osobe sa završenom 4-godišnjom ili 3godišnjom srednjom školom. Izbor župne suradničke službe uvjetovan je i stupnjem te
usmjerenjem prethodnog obrazovanja s kojim pojedini polaznici dolaze u Školu za župne
suradnike.
Primanju u Školu prethodi propisani upisni postupak.
Zainteresirani kandidati prijavljuju se za upisni postupak i donose dokumentaciju svome
župniku, najkasnije do 1. rujna 2015., a župnici će dokumente predati u Tajništvo
Nadbiskupijskog katehetskog ureda do 18. rujna 2015. (radnim danom od 8.00 do 16.00 sati).

Prilikom prijave za upisni postupak potrebno je priložiti sljedeće:
1. Krsni list;
2. Diploma završnog maturalnog ispita (može i fotokopija);
3. Diploma o završenom dodiplomskom ili poslijediplomskom studiju (za one koji je
posjeduju; može i fotokopija);
4. Popis pastoralno-katehetskih seminara na kojima je kandidat do sada sudjelovao u
Đakovu ili negdje drugdje;
5. Preporuka župnika župe u kojoj kandidat stanuje o njegovu kršćanskom životu i
svjedočanstvu te dosadašnjoj suodgovornoj suradnji u životu župne zajednice;
6. Župnikovo obrazloženje potrebe za školovanjem kandidata u vidu suradnje u župi s
opisom konkretnog područja predviđene buduće volonterske zauzetosti kandidata u župi
(obrazloženje treba biti potpisano od župnika i dvije trećine ili barem 4 člana župnog
pastoralnog vijeća);

7. Pismena izjava župnog ureda o preuzimanju putnih troškova i upisnine u Školu za njihova
župljanina ili pismena izjava samog kandidata da ima mogućnosti i da je spreman sam
dijelom ili u potpunosti pokriti troškove školarine (izjavu župnog ureda trebaju potpisati
župnik i barem dvije trećine članova župnog ekonomskog vijeća);
8. Dvije fotografije.
Za troškove upisnog postupka potrebno je uplatiti 50 kn.
Upisni postupak se sastoji od komisijskog razgovora s kandidatom o općim kršćanskim
temama i o motivima za upis u Školu za župne suradnike, od bodovanja uspjeha u
prethodnom školovanju te od bodovanja dosadašnje suodgovornosti u životu župne zajednice.
Termin i raspored komisijskog razgovora sa svakim prijavljenim kandidatom bit će naknadno
određen te dostavljen svakom kandidatu poštom.

Bodovanje:
Prilikom upisnog postupka vrednuju se:
1. uspjeh u srednjoj školi;
2. diploma o završenom dodiplomskom ili poslijediplomskom studiju;
3. dosadašnja suodgovornost kandidata u župnoj zajednici i sudjelovanje na formacijskim
seminarima;
4. komisijski razgovor o općim kršćanskim temama i motivaciji za pohađanje Škole za
župne suradnike.

Troškovi formacije na Školi za župne suradnike:
Upis u (svaki od dva dijela formacije tj. u) svaku godinu plaća se 600,00 kn (moguće je i
semestralno po 300 kn).
Budući da je riječ o formaciji za volontersku službu u župnoj zajednici, župnik može na teret
župne blagajne isplaćivati troškove za župljane koje župa šalje na formaciju i to: troškove
upisa u Školu, putne troškove u visini autobusne karte, troškove objeda (ukoliko je on
organiziran) i troškove programom Škole predviđenih duhovnih obnova. Poželjno je da i sami
polaznici Škole, ukoliko im je moguće, snose jedan dio tih troškova (makar on bio i
simboličan). Ako to nije moguće, župa može preuzeti sve troškove za svoga kandidata.
Župnik će dogovor o tome s polaznicima Škole postići prije pisanja preporuke za upis u
Školu.
Župnik treba isplatu troškova polaznicima Škole iz župne blagajne redovito unositi u
blagajnički dnevnik. Ukoliko bude potrebno, ti će troškovi redovitim putem biti refundirani iz
Nadbiskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika.
Sve ostale informacije možete dobiti u:
Tajništvu Katehetskog ureda
Strossmayerov trg 6

ili

Tajništvu Pastoralnog centra
Strossmayerov trg 6

31400 Đakovo
tel. (031) 802-237
e-mail: skola.zs@djos.hr

31400 Đakovo
tel. i faks: (031) 802-227
e-mail: pastoralni.centar@djos.hr

