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Đakovo, 29. siječnja 2015.
PC: 6-1/2015.
Predmet: „Poziv i poslanje obitelji u Crkvi i suvremenom svijetu“ – smjernice XIV.
izvanredne Biskupske sinode u Rimu u listopadu 2014.
- zamolba
Svim župnicima i župnim vikarima Đakovačko-osječke nadbiskupije

Poštovani,
od predsjednika HBK mons. Želimira Puljića dobili smo dopis i materijale s izvanredne
Biskupske sinode u Rimu. Prema uputi nadbiskupa mons. Đure Hranića, molimo Vas da
osobno proučite tekst Smjernica te odgovorite na pitanja koja se nalaze iza teksta samih
Smjernica.
Kako bi se pospješilo produbljivanje rada započetog tijekom izvanredne sinode te pridonijelo
što boljoj pripravi redovne Biskupske sinode koja će se održati ove, 2015. godine, zamoljeni
smo da dadnemo osobni doprinos budućem radu Sinode.
Župnici koji u svojoj župi imaju župne obiteljske skupine koje se redovito ili povremeno
sastaju, molimo da do kraja veljače prouče tekst s bračnim parovima i isto tako odgovore na
postavljena pitanja te odgovore dostave u Pastoralni centar, najkasnije do 28. veljače 2015.
Dužnost koordinatora Pastoralnog centra je da nakon što dobije Vaša promišljanja i odgovore,
sve proanalizira i sistematizira te tajništvu HBK pošalje na daljnju analizu i sistematizaciju.
Smjernice možete pronaći na mrežnim stranicama Đakovačko-osječke nadbiskupije
www.djos.hr, u izborniku brak i obitelj.
Zahvalan na suradnji, iskren pozdrav u Gospodinu!

dr. Stanislav Šota,
nadbiskupijski povjerenik za pastoral braka i obitelji

Tel: 00385 (0)31 802-227; tel/fax: 00385 (0)31 812-781 E-mail: pastoralni.centar@djos.hr
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Svim dekanima u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji

Poštovani prečasni dekane,
od predsjednika HBK mons. Želimira Puljića dobili smo dopis i materijale s izvanredne
Biskupske sinode u Rimu. Prema uputi nadbiskupa mons. Đure Hranića, molimo Vas da u
zajedništvu sa svećenicima Vašega dekanata tekst Smjernica proučite te odgovorite na pitanja
koja se nalaze iza teksta samih Smjernica.
Kako bi se pospješilo produbljivanje rada započetog tijekom izvanredne sinode te pridonijelo
što boljoj pripravi redovne Biskupske sinode koja će se održati ove, 2015. godine, zamoljeni
smo da dadnemo svi osobni doprinos budućem radu Sinode.
Ako od ranije, tijekom veljače,imate dogovoren ili predviđen susret sa svećenicima dekanata,
taj susret iskoriste za navedeno, a ako ne, molimo da tijekom veljače svakako pozovete
svećenike na zajednički susret i zamoljeno učinite. Promišljanja i odgovore molimo dostavite
u Pastoralni centar najkasnije do 28. veljače 2015. Dužnost koordinatora Pastoralnog centra
je da nakon što dobije Vaša promišljanja i odgovore, sve proanalizira i sistematizira te
tajništvu HBK pošalje na daljnju analizu i sistematizaciju.
Smjernice možete pronaći na mrežnim stranicama Đakovačko-osječke nadbiskupije
www.djos.hr, u izborniku brak i obitelj.

Zahvalan na suradnji, iskren pozdrav u Gospodinu!

dr. Stanislav Šota,
nadbiskupijski povjerenik za pastoral braka i obitelji

Tel: 00385 (0)31 802-227; tel/fax: 00385 (0)31 812-781 E-mail: pastoralni.centar@djos.hr
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Svim dekanatskim povjerenicima za pastoral braka i obitelji

Poštovani,
od predsjednika HBK mons. Želimira Puljića dobili smo dopis i materijale s izvanredne
Biskupske sinode u Rimu. Prema uputi nadbiskupa mons. Đure Hranića, molimo Vas da
osobno proučite tekst Smjernica te odgovorite na pitanja koja se nalaze iza teksta samih
Smjernica.
Kako bi se pospješilo produbljivanje rada započetog tijekom izvanredne sinode te pridonijelo
što boljoj pripravi redovne Biskupske sinode koja će se održati ove, 2015. godine, zamoljeni
smo da dadnemo osobni doprinos budućem radu Sinode.
Dekanatske povjerenike koji su tijekom veljače ili u prvim danima mjeseca ožujka predvidjeli
dekanatske susrete za bračne parove, molimo da susret iskoriste kako bi s bračnim parovima
proučili tekst, odgovorili na pitanja, te promišljanja i odgovore poslali u Pastoralni centar
najkasnije do 8. ožujka 2015.
Smjernice možete pronaći na mrežnim stranicama Đakovačko-osječke nadbiskupije
www.djos.hr , u izborniku brak i obitelj.

Zahvalan na suradnji, iskren pozdrav u Gospodinu!

dr. Stanislav Šota,
nadbiskupijski povjerenik za pastoral braka i obitelji

Tel: 00385 (0)31 802-227; tel/fax: 00385 (0)31 812-781 E-mail: pastoralni.centar@djos.hr
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Nadbiskupijskom povjerenstvu za pastoral braka i obitelji

Poštovani,
od predsjednika HBK, mons. Želimira Puljića dobili smo dopis i materijale s izvanredne
Biskupske sinode u Rimu. Prema uputi mons. Đure Hranića, nadbiskupa molimo Vas da
osobno prostudirate tekst Smjernica te odgovorite na pitanja koja se nalaze iza teksta samih
Smjernica.
Kako bi se pospješilo produbljivanje rada započetog tijekom izvanredne sinode te pridonijelo
što boljoj pripravi redovne Biskupske sinode koje će se održati ove, 2015. godine, zamoljeni
smo da dadnemo osobni doprinos budućem radu Sinode.
Nakon što Smjernice prostudirate molimo Vas da promišljanja i odgovore dostavite u
Pastoralni centar najkasnije do 28. veljače 2015. Dužnost koordinatora Pastoralnog centra je
da nakon što dobije, sve proanalizira i sistematizira te tajništvu HBK pošalje na daljnju
analizu i sistematizaciju.
Smjernice možete pronaći na mrežnim stranicama Đakovačko-osječke nadbiskupije
www.djos.hr, u izborniku brak i obitelj.
Zahvalan na suradnji, iskren pozdrav u Gospodinu!

dr. Stanislav Šota,
nadbiskupijski povjerenik za pastoral braka i obitelji

Tel: 00385 (0)31 802-227; tel/fax: 00385 (0)31 812-781 E-mail: pastoralni.centar@djos.hr

