
Predgovor nadbiskupa đakovačko-osječkog mons. dr. Đure Hranića u Kalendaru 

susreta 2015./2016. 

Pastoralna godina koju započinjemo označena je snažnim pastoralnim naglascima i 

inicijativama pape Franje vezanim uz Godinu posvećenoga života te najavu izvanrednoga 

jubileja - Svete godine milosrđa. Godina posvećenoga života započela je na prvu nedjelju 

došašća, 30. studenoga 2014., a završava na Svijećnicu, 2. veljače 2016. No, dva mjeseca 

prije njezina zaključenja, već na svetkovinu Bezgrješnog začeća 8. prosinca 2015., započet će 

Sveta godina milosrđa, koja će u svim biskupijama biti otvorena u nedjelju, 13. prosinca 

2015. te će trajati do svetkovine Krista Kralja, 20. studenoga 2016. Sasvim je očekivano da 

život univerzalne Crkve i papinske smjernice snažno utječu na život i pastoralno djelovanje 

pojedinih mjesnih Crkava. Ipak to nipošto ne dovodi u pitanje niti zaustavlja, već naprotiv 

snaži, korake i razvoj svake mjesne Crkve – pa tako i naše nadbiskupije te sinodsku obnovu 

župnih, redovničkih i drugih zajednica u njoj. 

Smjernice i odluke Druge biskupijske sinode su nam kao apsolutni pastoralni prioritet 

postavile autoevangelizaciju nas evangelizatora, a potom zaokret prema evangelizaciji 

odraslih (među njima osobito prema radu s mlađim bračnim parovima, studentima, 

prosvjetnim djelatnicima, djelatnicima u socijalnim službama, u kulturi, u gospodarstvu, u 

društvenom i u političkom životu), te prema pastoralu crkveno i vjerski „rubnih“ skupina i 

prema formaciji pastoralnih suradnika. 

Unutar svoga postsinodskoga hoda i oživotvorenja sinodskih odluka naša Đakovačko-osječka 

nadbiskupija stigla je na sam prag početka oživotvorenja sinodskih smjernica i odluka vezanih 

uz najveći grad i metropolu Slavonije – Osijek. 

U Izjavama i odlukama Druge biskupijske sinode je naglašeno da su gradovi središta 

društvenog, kulturnog, prosvjetnog, administrativnog i političkog života te da im je potrebno 

dati veće značenje i u crkvenom pogledu. Gradovi imaju veliku ulogu u oblikovanju javnog 

mnijenja te društvene ljestvice vrednota. Stoga je potrebno u gradskim sredinama domisliti i 

organizirati pastoralno djelovanje koje odgovara potrebama ne samo konkretne gradske župe, 

nego i pastoralnim zahtjevima šire sredine“.Istaknuto je da je napose u gradu Osijeku 

potrebno „uspostaviti ona tijela i središnje ustanove što ih sugerira kulturni i društveni značaj 

Osijeka (kao metropole Slavonije, sveučilišnog grada, kulturnog, društvenog, 

komunikacijskog i gospodarskog središta), imajući istodobno na umu važnost prikladnog 

evangelizacijskog sustava također i brodske te vinkovačke regije (usp. br. 728). 

Nadbiskupski vikarijat u Osijeku je kao građevinski projekt ovoga ljeta priveden kraju. 

Stvoreni su tako potrebni prostorni preduvjeti za pastoralno-evangelizacijski rad radi čega je 

Vikarijat građen, te se tako nalazimo na samom početku oživotvorenja Nadbiskupskog 

vikarijata kao pastoralnog projekta i odgovora na pastoralne potrebe, izazove i mogućnosti 

Osijeka - najvećeg grada i drugog sjedišta naše nadbiskupije i crkvene pokrajine. U 

prostorijama Vikarijata Osijek osnovali smo Institut za novu evangelizaciju Ivan Pavao II. te 

okupljamo tim stručnih suradnika – svećenika i vjernika laika, na čelu s biskupskim vikarom 

za pastoral grada Osijeka – koji će u suradnji sa svećenicima Osijeka i osječke regije, te 

onima koji žive u Vikarijatu, preuzeti skrb za ostvarenje onih oblika pastoralno-katehetskog 

djelovanja koji nadilaze mogućnosti pojedine župne zajednice, a potrebni su jednom gradu 

kao što je Osijek, odnosno regiji koja gravitira osijeku i obuhvaća šest podravskih dekanata 

naše biskupije. I drugi veći gradovi naše nadbiskupije (i crkvene pokrajine) imaju također 

potrebe koje ima grad Osijek, ali nemaju mogućnosti koje ima Osijek. Zato je zadaća Osijeka 



i Nadbiskupskog vikarijata da na pastoralnom planu bude primjer, podrška i pomoć i drugim 

gradovima, odnosno sredinama.     

Naša nadbiskupija bit će domaćin sljedećeg Nacionalnog susreta hrvatske katoličke mladeži, 

koji će se održati 29.-30. travnja 2017. godine u Vukovaru. Priprava navedenog susreta 

izvrsna je prilika koja nas potiče i od nas zahtijeva da se kao nadbiskupija potrudimo osnažiti 

pastoralno-evangelizacijski rad s mladima na župnoj i biskupijskoj razini; osnažiti postojeće 

strukture i formaciju suradnika u pastoralu mladih te okupiti i stvoriti mrežu brojnih mladih 

volontera spremnih na velikodušnu kršćansku zauzetost u Crkvi i u društvenom životu na 

području Istočne Slavonije. Zbog toga ćemo u jubilarnoj Godini milosrđa, na Jubileju mladih 

14. svibnja 2016. u Đakovu, proglasiti i za našu nadbiskupiju započeti Godinu mladih (koja će 

trajati do 3. lipnja 2017.). 

Želja nam je u sljedećih godinu dana u svakoj župi, u kojoj još ne postoji, okupiti barem jednu 

skupinu mladih vjernika, s jednom osobom za kontakte ili odgovornom osobom na čelu 

skupine, te radi bolje koordinacije i animiranja na nadbiskupijskoj razini sve te skupine 

povezati unutar jedne nadbiskupijske krovne udruge mladih. Ne želeći dovoditi u pitanje 

ničiju autonomiju i samostalnost, u toj krovnoj udruzi želimo okupiti i sva vjernička društva 

koja okupljaju mlade vjernike te skupine mladih vezane uz redovničke zajednice na području 

nadbiskupije. 

Željeli bismo u narednom razdoblju također obnoviti plodove Godine svećeničkog i 

redovničkog poziva, koju smo u nadbiskupiji slavili od Nedjelje Dobroga Pastira 17. travnja 

2005. do 6. studenoga 2006., te ustrojiti tada neostvarenu nadbiskupijsku mrežu registriranih 

pojedinaca i obitelji - molitelja za svećenička i redovnička zvanja.   

Navedeno je odredilo pastoralno-evangelizacijske susrete predviđene ovim Kalen/darom 

susreta. Božjem se milosrđu utičemo i molimo da sve planirano ne samo ostvarimo, nego da 

ono bude i plodonosno za život naše nadbiskupije i ove slavonsko-baranjske-srijemske 

sredine kojoj smo poslani služiti. 

Na sve nas i na sva naša nastojanja, zazivamo svjetlo i snagu Duha Svetoga te majčinsku 

pomoć i zaštitu Blažene Djevice Marije, Majke Crkve. 

U Đakovu, 12. rujna 2015., o spomendanu Preslavnoga Imena Marijina. 

 ✠ Đuro Hranić, nadbiskup 

 


