
 

 

 

 

Đakovo, 6. travnja 2016. 

Broj: 499/2016. 

Predmet: Mreža volontera za pripremu i ostvarenje Susreta hrvatske katoličke mladeži  

    29. i 30. travnja 2017. godine u Vukovaru - obavijest 

 

 

Svim župnim uredima  

Đakovačko-osječke nadbiskupije  

 

 

Poštovana i draga braćo svećenici! 

 

Kao što Vam je poznato, naša će Nadbiskupija biti domaćin Susreta hrvatske katoličke 

mladeži 29. i 30. travnja 2017 u Vukovaru . U ovome trenutku teku pripreme za taj susret kroz 

različite manje ili više primjetne aktivnosti. Najveći dio priprema odnosi se na „logistički“ dio 

- od planiranja prisutnosti u medijskom prostoru i na internetu do izrade katehetskog i drugog 

materijala za pripremu mladih u župama diljem Domovine.  

 

Kao ključni element ovoga pripremnoga razdoblja potrebna je uspostava mreže volontera u 

čitavoj našoj Nadbiskupiji kao domaćinu susreta. Poučeni prijašnjim iskustvima priprema 

ovakvih susreta te iskustvom i drugih biskupija, želimo kroz prikladan broj volontera 

ponajprije osigurati uspješnu pripremu i ostvarenje samoga susreta. Sudionicima i svima 

nama, domaćinima susreta želimo olakšati dane uoči i, posebno, za vrijeme trajanja susreta, te 

tako istodobno skinuti i dio tereta sa svećenika na druge pastoralne suradnike. Želimo, stoga, 

organizirati nadbiskupijsku mrežu volontera, koja djeluje na tri razine: 

1. na razini župa: Svaki župnik treba Nadbiskupijskom uredu za mlade te dekanu predložiti 

jednu ili više mladih osoba iz svoje župe koje bi bile župni koordinatori. Njihova bi 

dužnost bila kontaktiranje i koordinacija svih mladih volontera u župi, kontakt s 

obiteljima domaćinima koje će primiti mlade u svoj dom, kontakt s grupom/ama koje će 

doći u svaku našu župu, priprema i koordinacija zajedničkog katehetskog i molitvenog 

duhovnog programa u svakoj župi s gostima u okviru nacionalnog susreta mladih te druge 

aktivnosti koje se tiču djelokruga same župe i župne zajednice u pripravi za nacionalni 

susret mladih i njegovo ostvarenje. Unutar župe može postojati puno volontera i više 

različitih koordinatora (ovisno o mogućnostima i potrebama župe), ali nadbiskupijskom 

Uredu za mlade treba dostaviti ime jednog ili nekoliko župnih koordinatora, koji 

kontaktiraju sa svojim župnikom, sa svim volonterima i koordinatorima u svojoj župi te s 

dekanatskim i nadbiskupijskim koordinatorima.  

2. na razini dekanata: Svećenici pojedinoga dekanata u međusobnom dogovoru predlažu 

jednu ili više mladih osoba za dekanatske koordinatore. Njihova bi dužnost bila 

koordinacija svega navedenoga na razini dekanata, suradnja sa župnim koordinatorima te 

s koordinatorima na nadbiskupijskoj razini. 

3. na razini nadbiskupije: Ured za mlade će imenovati koordinatore i voditelje volontera na 

razini čitave nadbiskupije, koji će surađivati s koordinatorima na dekanatskoj razini te biti 

odgovorni za pojedine poslove i zadaće u pripremi i ostvarenju nacionalnog susreta 

mladih. 
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Vjernička društva koja okupljaju mlade mogu također imati koordinatore na tri navedene 

razine, te ih u tom slučaju pozivamo da stupe u kontakt sa svojim župnikom, s dekanom te 

nadbiskupijskim povjerenikom za mlade i predlože im imena svojih koordinatora. No, i takva 

vjernička društva trebaju i bit će integrirana u župu i mrežu mladih volontera te koordinatora 

u župi, u dekanatu, odnosno u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji.  

      

Želja nam je da se ove volontere, od kojih se očekuje da preuzmu službu koordinatora, čim 

budu izabrani, uključi već u organizaciju Nadbiskupijskog susreta mladih i Jubileja mladih u 

Godini Milosrđa u Đakovu, u subotu uoči Duhova, 14. svibnja 2016. Željeli bismo da oni 

svoju koordinatorsku službu započnu sudjelujući aktivno u pripravi i ostvarenju skorog 

nadbiskupijskog susretu mladih. 

 

Imena osoba za koje smatrate da bi mogle odgovorno i dobro izvršiti navedenu službu, trebalo 

bi što prije poslati na Ured za pastoral mladih, kako bismo ih mogli kontaktirati i dalje 

dogovarati sve aktivnosti. Na taj način omogućit ćete nam i lakšu komunikaciju s  

Vama svećenicima na župama, a istodobno ćete i dio obveza prenijeti na odgovorne mlade i 

time osloboditi dio svoga vremena za brojne druge obveze koje imate u svojim zajednicama. 

 

Prečasnu gospodu dekane molimo da o ovoj temi porazgovarate što prije sa svećenicima 

dekanata te da dogovorno izaberete jednu ili nekoliko osoba koje bi mogle odgovorno 

vršiti službu dekanatskih koordinatora.  

 

Imena mladih koje predlažete za župne i dekanatske koordinatore pošaljite do kraja 

mjeseca travnja (tj do 30. 04. ove godine) na mail mladi@djos.hr.  

 

Uz imena koordinatora, priložite i broj telefona te e-mail adresu, kako biste Uredu za 

pastoral mladih omogućili komunikaciju s njima, susrete za njih na kojima će se dogovoriti 

njihovo daljnje djelovanje te ih dodatno izvijestiti o njihovoj službi i obvezama već u pripravi 

skorog Nadbiskupijskog susreta mladih.  

 

Željeli bismo da nam ta nadbiskupijske mreža volontera, koju će se postupno obnavljati, 

ostane i poslije Nacionalnog susreta Hrvatske katoličke mladeži sljedeće godine u Vukovaru 

kao dragocjeni plod i baština toga susreta te da ona uvelike pridonosi daljnjem pastoralnom 

djelovanju s mladima u našoj nadbiskupiji.  

 

U zahvalnosti za Vašu dosadašnju suradnju, pozdrav i blagoslov u Gospodinu! 

 

 

 

 

 

Robert Jugović ✠Đuro Hranić 

kancelar nadbiskup 
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