
Iz homilije nadbiskupa Đure Hranića  
na Jubileju mladih i otvorenju Godine mladih 
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Kao biskup pred Vas, draga braćo svećenici i pred Vaše suradnike, te pred sve Vas, dragi 

mladići i djevojke koji ste danas ovdje okupljeni, stavljam pet zadaća oko kojih bismo se 

trebali potruditi tijekom ove Godine mladih u našoj Nadbiskupiji te tijekom priprave 

sljedećeg Nacionalnog susreta hrvatske katoličke mladeži, čiji smo domaćini: 

 

 Prvo je snaženje zajedništva među vama mladim vjernicima, vaše međusobno 

povezivanje i vaš koordinirani te zajednički nastup u crkvenoj i široj društvenoj 

javnosti. Zbog toga želimo ustrojiti nadbiskupijsku mrežu mladih u koju će kao u 

svojevrsnu krovnu udrugu i strukturu na nadbiskupijskoj razini ući sve skupine mladih 

po našim župnim zajednicama (kao što su katehetske skupine mladih srednjoškolskog 

i studentskog uzrasta, zborovi mladih, molitvene, karitativne, sportske i druge skupine 

mladih koje se okupljaju u krilu naših župa te skupine mladih okupljenih u različita 

vjernička društva kao što je FRAMA i sl.). Svi vi već pripadate nekoj skupini mladih 

unutar vaših župa. Sve vaše skupine zadržavaju i dalje svoj identitet i posebnosti te 

oblike, programe i učestalost svojega okupljanja i rada. No želimo pridonijeti vašem 

još snažnijem povezivanju unutar vaših skupina i župa te na nadbiskupijskoj razini. 

Koordinaciju vašega zajedničkog nastupa i djelovanja na razini nadbiskupije postići 

ćemo tako da svaka vaša skupina izabere jednu kontakt osobu čija je zadaća 

povezivanje i koordinacija svih vas članova unutar skupine, povezivanje i suradnja 

vaše skupine sa župnikom i župnom zajednicom te s dekanatskim i nadbiskupijskim 

povjerenikom za pastoral mladih, kao i kontaktiranje s pripadajućim nadbiskupijskim 

uredom. Cilj nam je zajednički te koordiniran nastup vas mladih i s mladima na 

crkvenoj i društvenoj razini te veći i kvalitetniji doprinos iskustva vjere mladih životu 

Crkve i društva. 

 

 Drugu zadaću koju stavljam pred sve nas je snaženje duha volonterstva među vama 

mladima te formacija mladih volontera naše nadbiskupije. Upravo ste se vi mladi 

pokazali kao sjajni i dragocjeni volonteri tijekom katastrofalne poplave u Cvelferiji 

prije dvije godine te u volonterskom radu i skrbi za val izbjeglica s kojim se naša 

nadbiskupija suočila tijekom prošle i ove godine. Hvala Vam na Vašem dragocjenom 

doprinosu i radu u tim situacijama. No to spomenuto iskustvo pokazalo nam je i naše 

slabosti u našem organiziranom nastupu te nam nam je dalo naslutiti velike potencijale 

i mogućnosti koje vi mladi nosite u sebi. Željeli bismo omogućiti da Ti Vaši 

potencijali pružaju veći i kvalitetniji doprinos životu naše biskupije i ovog dijela naše 

Domovine. Istodobno kvalitetna organizacija Nacionalnog susreta hrvatske katoličke 

mladeži koja je pred nama nije ostvariva bez većega broja volontera iz redova mladih. 

U tom smislu računamo i na sve Vas.    

 

 Treća zadaća je snaženje redovitog pastoralno katehetskog okupljanja i angažmana 

mladih u župnim zajednicama naše nadbiskupije. Mladom čovjeku, koji u zauzimanju 

svojih osobnih životnih stavova i usmjerenja za život prolazi kroz mnoge dvojbe, 

potrebno je nuditi prikladno ozračje za njegov cjelovit rast i sazrijevanje. Veoma 

važna dimenzija toga rasta i sazrijevanja su rast u vjeri i izgradnja kršćanskih 

uvjerenja i stavova. Sve vas pozivam zato: Širom otvorimo vrata svojega srca Kristu. 

Otvorimo vrata naših pastoralnih centara i crkava mladima te se potrudimo oko 



njihova učestalijeg, kvalitetnijeg i brojnijeg okupljanja u krilu naših župnih zajednica. 

Katehetski i pastoralni rad s mladima u našim župnim zajednicama je pokazatelj 

evangelizacijske zauzetosti i revnosti nas pastira te preduvjet budućnosti Crkve na 

našim prostorima.   

 

 Kao četvrtu zadaću pred nas u ovoj Godini mladih stavljam liturgijski odgoj i 

formaciju zborova mladih, a osobito voditelja zborova mladih na području naše 

nadbiskupije. U brojnim našim župama već imamo pjevačke zborove i liturgijske 

skupine mladih. U njima leži velik, a nedovoljno iskorišten i zapušten potencijal. 

Znajmo ga vrednovati, prihvatiti i usmjeriti na blagoslov i dobrobit tih prekrasnih 

mladića i djevojaka te naših župnih zajednica. 

 

 I neka naša peta zadaća u ovoj Godini mladih u našoj Đakovačko-osječkoj 

nadbiskupiji, jednoj od najpogođenijih visokom stopom nezaposlenosti među 

mladima, njihovim siromaštvom i besperspektivnošću te odlaskom osobito fakultetski 

obrazovanih mladića i djevojaka u inozemstvo, budu različite socijalne inicijative u 

prilog mladih te koordinirano i sustavno senzibiliziranje društva i Crkve za potrebe 

mladih te snaženje njihova zajedničkog nastupa i glasa unutar Crkve i hrvatskog 

društva. Osobit angažman i koordiniran doprinos na planu promišljanja i realizacije 

pojedinih inicijativa, pored Nadbiskupijskom povjerenstvu za pastoral mladih, na srce 

stavljam i Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, Institutu za novu 

evangelizaciju „sv. Ivan Pavao II.“ u Osijeku te Studentskoj udruzi DUHOS 

 

Sve navedeno dio je naše priprave Nacionalnog susreta hrvatske katoličke mladeži u 

Vukovaru sljedeće godine, čiji smo mi domaćini. No željeli bismo da nam sve to ostane i kao 

dragocjena baština te plod i poslije Nacionalnog susreta hrvatske katoličke mladeži. 

 
 


