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I. NADBISKUPOVA PORUKA 

SVEĆENICIMA I VJERNICIMA 

RIJEČKE NADBISKUPIJE  

ZA PASTORALNU GODINU 

2020./2021. 

 

Zajedno obnovimo život naših župa 
 

 Draga braćo i sestre! 

 

 Nalazimo se na početku nove školske, pastoralne i katehetske 

godine. Svaki je početak za nas Kristove vjernike prilika za obnovu 

pouzdanja u njegovo vodstvo. No, prilika je to i za nove iskorake koje smo 

kao kršćani pozvani konkretno činiti u svomu životu, svatko u pozivu i 

službi na koju je pozvan.   

 Ovu novu pastoralnu godinu započinjemo u životnim prilikama 

kakve još nismo susreli, barem ne u posljednjih nekoliko desetljeća, a možda 

i duže. Pandemija koronavirusa i bolesti Covid-19 cijeli je svijet, pa tako i 

Crkvu, primorala na organiziranje života i djelovanja kakvo do sada nismo 

poznavali. Tako je u našemu društvu već uvriježen izraz za novu životnu 

situaciju, a taj je „novo normalno“. To „novo normalno“ podrazumijeva, 

između ostalog, svakodnevno praćenje novih epidemioloških mjera, kao i 

dnevnog broja novozaraženih osoba u našoj zemlji, ali, nažalost, i broja onih 

koji su izgubili bitku s ovim virusom, potom usklađivanje različitih osobnih 

situacija i događanja s postavljenim ograničenjima i slično. Sve to u našemu 

društvu stvara osjećaj neizvjesnosti, nelagode i straha. Kao ljudi i kao 

kršćani suosjećamo sa svim ljudima koji na različitim dijelovima Zemlje 

trpe posljedice pandemije. Te se posljedice tiču zdravlja i kvalitete života 

pojedinca, ali i gospodarstva, materijalne i društvene sigurnosti, obrazovanja 

i ukupnih kulturnih tijekova življenja svakog društva. Posljedice pandemije 
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osjeća i Crkva u svome pastoralnom djelovanju, pa tako i naša Riječka 

nadbiskupija. 

 Ipak, draga braćo i sestre, i u ovakvoj situaciji Bog nas poziva da 

nipošto ne klonemo duhom, već da zauzeto, potaknuti vjerom i ljubavlju, 

činimo sve što možemo kako bismo crkveni život i zajedništvo unaprijedili 

i učinili ga ljepšim i kvalitetnijim. Upravo zato sam ovu novu pastoralnu 

godinu posvetio obnovi života i djelovanja župnih zajednica kao onih u 

kojima se uistinu živi i svjedoči zajedništvo Crkve. A srce svake župne 

zajednice, uz župnika, su župna pastoralna i ekonomska vijeća. U tom smislu 

namjera je ove pastoralne godine posebno intenzivirati djelovanje ovih 

vijeća. Stoga, sve članove župnih pastoralnih i ekonomskih vijeća posebno 

pozivam da u pastoralnoj godini koja je pred nama i u društvenim 

okolnostima u kojima jesmo pokušaju biti što čvršći stupovi svoje župe. 

Praktično govoreći da svojim vjerničkim i pastoralnim angažmanom u ovim 

tijelima ojačaju župno zajedništvo i ohrabre u vjeri ostale župljane u župi 

kako bi crkveni život u njihovim zajednicama pod vodstvom župnika i 

župnih upravitelja postajao sve više bedem utjehe, nade i sigurnosti te pravo 

rasadište vjere. Naravno, ovim putem pozivam i sve druge župne pastoralne 

suradnike koji nisu izravno uključeni u rad župnih pastoralnih i ekonomskih 

tijela, počevši od kršćanskih obitelji, župnih kateheta, školskih vjeroučitelja, 

volontera župnih karitasa, sakristana, čitača, pjevača i ostalih, da se svi 

zajedno potrude svoje djelovanje u župama uzdići na višu razinu kvalitete i 

odgovornosti. Neka se i u našim župnim zajednicama osjeti „novo 

normalno“, ali ne na način da nam televizijsko ili radijsko praćenje sv. mise 

zamijeni živo sudjelovanje na misnim slavljima ili da nam internetska 

komunikacija sa župama zamijeni živu riječ sa župnikom i ostalim 

župljanima u župi. Naša se „novost“ treba ogledati u onoj želji, volji i snazi 

vjere koju je imala prva kršćanska zajednica koja se nalazila pred 

mnogobrojnim kušnjama i izazovima, ali koja nije malaksala, nego se 

naprotiv širila i bivala sve snažnija. To je mogla jer su se njezini članovi 

svakodnevno napajali na Izvoru žive vode, Isusu Kristu, jer su se hranili 

Božjom riječju i jer su svoje životno pouzdanje imali u Gospodinu. Takva 

nam je „novost“ života u vjeri potrebna i danas.  

 Budimo svjesni, braćo i sestre, da Bog preko nas želi intervenirati u 

povijest. Ta je njegova želja aktualna i ništa manje izazovna i u ovim 

nesigurnim prilikama. Zato se svi zajedno iznova zagledajmo u Krista, 

našega jedinog i pravog Učitelja, i u njemu potražimo snagu i odlučnost za 
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sve ono što kao vjernici u novoj pastoralnoj godini možemo učiniti za dobro 

naših župa. Učinimo naše župne zajednice ugodnim mjestom gdje će svatko 

moći osvježiti i ojačati svoju vjeru te tako duhovno ojačan biti Kristov 

svjedok u ovomu svijetu. Svatko od nas ima određeni milosni dar od Boga, 

evanđeoski rečeno, talente kojima je pozvan obogaćivati život Crkve i 

svijeta. Obnovimo snagom Duha Svetoga iznova svoje talente i poziv na koji 

nas je Gospodin pozvao te ih u novoj pastoralnoj godini iskoristimo na 

vlastito dobro i spasenje, kao i spasenje svih oko nas. Neka nam svima u 

tome pomogne moćni zagovor naše nebeske Majke Marije. 

 

Vaš, 

 

Mons. dr. Ivan Devčić, nadbiskup 
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Unaprijediti i promicati djelovanje 

župnih pastoralnih suradnika 

 

Pastoralni poticaji na početku nove pastoralne godine 

 
 
1. Župna zajednica je, kao što je dobro poznato, najkonkretnija redovita 

crkvena struktura. U njoj se vjerski život odvija u različitim okvirima 

svakodnevnog života. U njoj se kršćani rađaju u vjeri po krštenju; u njoj 

slave i rastu u milosti drugih sakramenata; u njoj se obitelj povezuje s 

Crkvom i njezinim poslanjem; jednom riječju, u njoj se uči i ostvaruje život 

vjere za najveći broj kršćana. Već ovih nekoliko navoda jasno daje do znanja 

koliko je važno poslanje župe kao crkvene zajednice. No, ona to svoje 

poslanje prikladno i dobro ostvaruje samo ako su svi njezini članovi aktivni 

vjernici, tj. ako se trude to biti. Nažalost, znamo da se za tolike župne 

članove ne može ni po čemu, značajnije, ustvrditi da se trude biti aktivnim 

članovima Crkve. Ali to ostale, svjesne vjernike i crkvene pastire ne bi 

smjelo obeshrabriti. Štoviše, to bi svima trebao biti dodatni poticaj da 

snažnije ostvaruju svoje poslanje služenja Bogu i ljudima u Kristovoj 

ljubavi. Zato je važno što više unaprijediti i promicati poslanje aktivnijih 

vjernika u župama, župnih pastoralnih suradnika kao i svih onih koji na bilo 

koji način, po svojoj ulozi i službi, mogu potaknuti druge da se približe 

Kristu, da se oduševe njime i krenu za njim. 

 

2. U ovom je pogledu posebno važno da župnici, župni upravitelji, đakoni, 

ali i vjernici laici u crkvenim službama i ulogama promiču ponajprije 

angažman i djelovanje župnih pastoralnih vijeća (ŽPV). Vjernici laici koje 

su izabrali drugi župljani, kao i oni koji su po službi ili izboru župnika ušli 

u ovo važno pastoralno tijelo, imaju izuzetnu čast, ali i veliku odgovornost 

za trajno unapređenje i osuvremenjivanje djelovanja župe. Kao predstavnici 

različitih dijelova i skupina župne zajednice, župni pastoralni vijećnici ne 

čine tek formalno predstavničko tijelo. Upravo kao prepoznati, izabrani i 

okupljeni u vijeće, pozvani su vlastitim prijedlozima i savjetima obogaćivati 

i župnikove pastoralne odluke, ali i ukupnu dinamiku djelovanja zajednice. 

Iz svog vjerničkog života i iskustva, vijećnici mogu crpiti poticaje kako bi 

bili proročki glas koji upozorava na ono što je stvarno potrebno za život župe 

u pojedinim okolnostima. K tomu, izuzetno je važno da vijećnici budu 

konstruktivni, usmjereni na stvaranje i gajenje zajedništva, na zajednički 
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rad, na promicanje službi i zaduženja drugih vjernika, kao i na poštovanje i 

promicanje svećenikove uloge u zajednici. 

 

3. Sljedeći važan čimbenik u ukupnom unaprjeđenju skrbi za župnu 

zajednicu i njezino poslanje su župna ekonomska vijeća (ŽEV). Iako brojem 

manja od drugih vijeća, ova su tijela također iznimno važna, pogotovo što 

se tiče pomoći oko odgovornog i na pastoralno dobro župe usmjerenog 

ekonomskog upravljanja dobrima zajednice. Župni ekonomski vijećnici, pod 

vodstvom župnika, pozvani su se profilirati kao poštene, razborite i 

ekonomski i financijski upućene osobe. Kao takvi trebaju se neprestano 

pokazivati pravim župnikovim suradnicima kako bi mu pomogli da župna 

ekonomska sredstva i materijalna dobra zajedno usmjeravaju prema 

duhovnim i pastoralnim potrebama zajednice. Ove godine osobito je važno 

odgovorno koristiti sredstva kako bi župe u doba korona-krize ne samo 

financijski preživjele, već se i pobrinule da se ne zanemare važni pastoralni 

projekti. U tom pogledu sve župnike i ekonomske vijećnike pozivamo koliko 

god je to moguće, pri kraju 2020. godine u kojoj naš grad promičemo kao 

Europsku prijestolnicu kulture, promiču crkvenu sakralnu baštinu svoje župe 

i brinu se o njezinoj obnovi. Tako će ŽEV i cijele župne zajednice dodatno 

pridonijeti oplemenjivanju lokalne kulture kršćanskim duhom i 

vrijednostima što je neizostavni element nove evangelizacije. 

 

4. Katoličke obitelji, vjeroučitelji u školi, župni katehete, odgojiteljice u 

predškolskim ustanovama, polaznici Metropolitanskog pastoralnog 

instituta, ali i župni čitači, akoliti, ministranti, sakristani i pjevači, kao i svi 

ostali suradnici, neizostavni su čimbenik obnove i unaprjeđenja župne 

zajednice. Sve njih, počevši od obitelji, nužno je trajno podržavati i 

pastoralno pratiti. Kršćanskim obiteljima svi zajedno moramo pomoći kako 

bi iznova postale sidrištem molitve i katehetske pouke svojih članova u vjeri. 

Važno je i da svećenici na poseban način vrednuju teološko kvalificirane 

osobe, kao što su vjeroučitelji i vjeroučiteljice. Njihov je katehetski 

doprinos, u mjeri u kojoj to mogu ostvariti, za župu osobito vrijedan. Ovo je 

danas još važnije jer smo u vremenu u kojemu sve više prepoznajemo 

vrijednost zdrave teologije koju smo dužni promicati u našim zajednicama 

kako nam vjerski život ne bi stradavao pod naletima vjerskog neznanja ili 

pak fanatizma.  
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5. Zaključno sve vas, braćo i sestre, želimo potaknuti da se zajedno, i 

svećenici i vjernici laici, ponajprije trudimo živjeti i promicati kršćansko 

zajedništvo te ljubav i solidarnost u našim obiteljima i župama. Tek iz 

ljubavi i zajedništva, hranjenih kršćanskom vjerom, možemo djelovati oko 

prepoznavanja, uvažavanja i promicanja poziva i službi jedni drugih. U 

Crkvi smo svi potrebni; Bog sa svima računa. Pozivi, službe, zaduženja i 

uloge jesu različiti, ali su međusobno ovisni i upućeni jedni na druge. Tek 

kada druge vjernike i njihove pozive, službe i uloge prepoznamo i doživimo 

kao obogaćenje na korist svih, možemo ustvrditi da napredujemo na putu 

istinske kršćanske vjere i ljubavi. To je glavni preduvjet služenja u Crkvi. 

Ova pastoralna godina nam je svima prilika da zajedno porastemo u takvim 

stavovima te tako osjetimo sreću i radost kršćanskog poziva. Ne propustimo 

takvu priliku! 
 
 
 
Dr. sc. Nikola Vranješ, izv. prof. 
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II. PASTORALNI ODJEL NADBISKUPSKOG ORDINARIJATA 
 
Ured za pastoral 
 

Telefon: (051) 581-234 
 

E-pošta: uredzapastoral@gmail.com 
 

 

Koordinator pastoralnih ureda i povjerenstava: 
 

vlč. Mato Berišić (od 1. 6. 2020.) 
 

e-pošta: uredzapastoral@gmail.com 
 
Teološki ekspert i savjetnik: 
vlč. izv. prof. dr. sc. Nikola Vranješ 

 

Tajnica Ureda za pastoral: 
 

Andreja Škarabot Kunštek 
 

 
Odbor Ureda za pastoral: 
 

svi voditelji pastoralnih ureda i povjerenstava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:uredzapastoral@gmail.com
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III. NADBISKUPIJSKI PASTORALNI PLAN I PROGRAM 

ZA 2020./2021. 

Uvod 
 

 Godina župnih pastoralnih i ekonomskih vijeća proglašava se s 

posebnim ciljem promoviranja djelovanja svih onih vjernika laika koji u 

ovim važnim crkvenim tijelima pridonose poslanju župne zajednice. K tomu, 

važno je istaknuti značenje podrške i promoviranja svih ostalih vjernika laika 

koji u drugim crkvenim službama, zaduženjima i ulogama pridonose životu 

i poslanju župe. To se posebno odnosi na osobe koje djeluju kao sakristani, 

čitači, akoliti, ministranti, pjevači, katehisti i svi drugi koji na određeni 

izravniji i aktivniji način pridonose životu župe. Unatoč poteškoćama 

izazvanim korona-krizom ove bismo pastoralne godine željeli dodatno 

potaknuti aktivnosti kršćanskih obitelji, vjeroučitelja u školi te polaznika 

Metropolitanskog pastoralnog instituta u Rijeci (MPI) u našim župama, 

svjesni da poslanje ove najkonkretnije crkvene strukture ovisi o aktivnom 

doprinosu svih suradnika. 
 
 

1. Pastoralni pothvati 

 

Ovdje se donose okvirni pastoralni pothvati koji se potom trebaju 

razrađivati i ostvarivati na nadbiskupijskoj, dekanatskoj i župnoj razini:  

 Teološko-pastoralna razrada poruke za novu pastoralnu godinu 

 Prigodni susreti svećenika u manjim skupinama i rasprava o 

nadbiskupijskom pastoralnom planu i programu 

 Sjednica nadbiskupijskog pastoralnog vijeća o nadbiskupijskom 

pastoralnom planu i programu 

 Izrada župnih pastoralnih planova i programa na temelju 

nadbiskupijskog 

 Mogući prigodni skupovi vijećnika iz župnih pastoralnih i 

ekonomskih vijeća na nadbiskupijskoj razini 
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 Nastavak djelovanja u vidu promocije pastoralnih projekata u 

vidu projekta Rijeka EPK 2020 

 Povezivanje s društveno-kulturnim inicijativama na području 

župe koje nemaju izričit protukršćanski predznak 
 

 Daljnja promocija crkvenih kulturnih dobara  
  

 Susreti i tribine na župnim i dekanatskim razinama u svezi s 

temom jačanja uloge župnih pastoralnih i ekonomskih vijeća te 

svih župnih suradnika 

 Uključivanje u događanja koja organiziraju središnje crkvene 

ustanove, a posebno one koja organiziraju Nadbiskupski 

ordinarijat, katedrala sv. Vida i Visoka bogoslovna škola u Rijeci 
 

 Uključivanje u hodočašće Riječke nadbiskupije na proljeće 

2021., ako epidemiološka situacija dopusti.

 
 
 

2. Ostvarivanje plana i programa 

 

Riječ je o ostvarivanju plana i programa na temeljnim razinama: 

župnoj, dekanatskoj i nadbiskupijskoj. 

 

 

 

 

Nadbiskupijska razina 

 

 Pastoralna poruka za novu pastoralnu godinu 
 

 Susret nadbiskupijskih pastoralnih ureda, koordinatora i dekana s 

Nadbiskupom i rasprava o novom nadbiskupijskom pastoralnom 

planu i programu 
 

 Izrada i tisak nadbiskupijskog pastoralnog kalendara za Godinu 

župnih pastoralnih i ekonomskih vijeća 
 

2.1. Prvo razdoblje: od srpnja do prosinca 2020. 
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 Susreti svećenika s ciljem rasprave o nadbiskupijskom i župnim 

pastoralnim planovima i programima 
  

 Susret nadbiskupijskog pastoralnog vijeća prema temi nove 

pastoralne godine 
 

 Suradnja nadbiskupijskih ureda i povjerenstava i župa u svrhu 

osnaživanja i jačanja uloge ŽPV i ŽEV 

 Godišnji susret s članovima župnih i ekonomskih vijeća na razini 

nadbiskupije, ako prilike dopuste 
 

 Teološko-pastoralni seminar za svećenike i 

redovnike 

 

 Dekanatska razina 

 

 Susreti svećenika i rasprava o provođenju pastoralnog plana i 

programa po župama  

 Susreti članova ŽPV i ŽEV na dekanatskoj razini 

 Susreti ostalih župnih suradnika na dekanatskoj razini 

 Prigodne tribine za župne suradnike na dekanatskoj razini 

 Promocija programa MPI-a u Rijeci 

 Suradnja s Uredom za pastoral Riječke nadbiskupije u vidu 

promocije djelovanja župnih pastoralnih suradnika 

 

  Župna razina 

 

 Obilježavanje početka nove pastoralne godine 

 Izrada župnog pastoralnog plana i programa 
 

 Redoviti sastanci ŽPV i ŽEV 

 Proslava katehetske nedjelje 

 Prigodni susreti s vjeroučiteljima i drugim župnim suradnicima 
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 Roditeljski sastanci s roditeljima djece za župnu katehezu 

 Organiziranje redovite župne kateheze za pripravnike za prvu 

pričest i krizmu, kao i za druge katehetske skupine 

 Organiziranje prigodnih tribina i predavanja za župne suradnike 
 

 Povezivanje pastoralno-kulturnih projekata s onima kulturnog 

tipa koje poduzima lokalna zajednica 
 

 Uključivanje župne zajednice u djelatnosti lokalnih medija i 

predstavljanje blaga vjerskog života na suvremen način 
 

 Osmišljavanje blagoslova obitelji u cilju povezivanja vjere i 

kulture konkretnog kraja ili mjesta 

 Promocija programa MPI-a u Rijeci na župnoj razini 

 
 

 

 

 Nadbiskupijska razina 

 

 Animiranje dekanata i župa za snažnije ostvarivanje projekata 

vezanih za promociju i unaprjeđenje djelovanja župnih 

pastoralnih suradnika 

 Sjednica Nadbiskupijskog pastoralnog vijeća s posebnom temom 

ostvarivanja zadane pastoralne godine 
 

 Korizmena hodočašća u katedralu sv. Vida 
 

 Analiza i vrednovanje provođenja pastoralnog plana i programa

2.2. Drugo razdoblje: od siječnja do lipnja 2021. 
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Dekanatska razina 

 

 Redoviti dekanatski sastanci s posebnim osvrtom na ostvarivanje 

zadane teme pastoralne godine 
 

 Animiranje župa za ostvarivanje nadbiskupijskog pastoralnog plana i 

programa kao i župnih pastoralnih planova i programa u ovom 

razdoblju 
 

 Dekanatski križni putevi 

 Završna analiza i vrednovanje ostvarivanja teme pastoralne godine o 

dekanatima 

 Animiranje vjernika za sudjelovanje u proslavi sv. Vida u Rijeci 

 

Župna razina 

 

 Nastavak ostvarivanja nadbiskupijskog i župnog pastoralnog plana i 

programa 
 

 Prigodne tribine i susreti posvećeni promociji i unaprjeđenju 

djelovanja župnih pastoralnih suradnika 
 

 Redoviti sastanci ŽPV i ŽEV na temu pastoralne godine 

 Vrednovanje provođenja pastoralne godine na sjednicama ŽPV i ŽEV 
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IV. NADBISKUPIJSKI PASTORALNI KALENDAR 

 

RUJAN 2020. 

1. Uto  

2. Sri  

3. Čet Sv. Grgur Veliki 

4. Pet  

5. Sub Sv. Majka Terezija 

6. Ned 23. NEDJELJA KROZ GODINU - GODINA A 

7. Pon Sv. Marko Križevčanin                Priprema za brak, RIJEKA 

8. Uto 

Mala Gospa – ROĐENJE BDM (Trsat, Sveta Gora – 

Gerovo, Župa Uznesenja BDM Rijeka)  

                                                       Priprema za brak, RIJEKA 

9. Sri Priprema za brak, RIJEKA 

10. Čet Priprema za brak, RIJEKA 

11. Pet  

12. Sub Ime Marijino 

13. Ned 24. NEDJELJA KROZ GODINU - GODINA A 

14. Pon 

Uzvišenje Sv. Križa (katedrala sv. Vida, Srdoči, Gornja 

Vežica – kapela Svetog Križa) 

                                                      Priprema za brak, RIJEKA 

15. Uto 
Gospa Žalosna (katedrala sv. Vida, Mrkopalj) 

                                                       Priprema za brak, RIJEKA 

16. Sri Priprema za brak, RIJEKA 

17. Čet Priprema za brak, RIJEKA 

18. Pet  

19. Sub  

20. Ned 25. NEDJELJA KROZ GODINU - GODINA A 

21. Pon Sv. Matej ap. i ev. (Viškovo) 

22. Uto  

23. Sri  

24. Čet  

25. Pet  

26. Sub Sv. Kuzma i Damjan (Veli Brgud, Sv. Kuzam, Bakar) 

27. Ned 
26. NEDJELJA KROZ GODINU - GODINA A 

Sv. Vinko Paulski – Družba sestara milosrdnica 

28. Pon  

29. Uto Sv. Mihovil ark. (Jelenje) 

30. Sri 
Sv. Jeronim (Rijeka – dominikanska crkva, Klana) 

Sveta misa za početak školske godine 2020./2021.  
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Župa Uznesenja BDM Rijeka u 19:30   

LISTOPAD 2020. 

1. Čet Sv. Terezija od Djeteta Isusa (Donja Vežica) 

2. Pet Anđeli čuvari 

3. Sub 
Svečana podjela potvrdnica za crkvenu glazbu 

                                               Nadbiskupski dom u 10 sati 

4. Ned 
27. NEDJELJA KROZ GODINU - GODINA A 

Sv. Franjo Asiški (Pehlin, Kukuljanovo) 

5. Pon  

6. Uto  

7. Sri BDM od Krunice 

8. Čet 
Početak kateheza za mlade - Centar za mlade „Bl. Miroslav 

Bulešić” u 20:00 

9. Pet  

10. Sub  

11. Ned 
28. NEDJELJA KROZ GODINU - GODINA A 

Sv. Ivan XXIII., papa 

12. Pon                   Priprema za brak, RIJEKA 

13. Uto                  Priprema za brak, RIJEKA 

14. Sri                   Priprema za brak, RIJEKA 

15. Čet 

Sv. Terezija Avilska (Ravna Gora) 

„72 sata bez  kompromisa” međunarodni volonterski projekt 

za mlade                                         Priprema za brak, RIJEKA 

16. Pet 
„72 sata bez  kompromisa” međunarodni volonterski projekt 

za mlade      

17. Sub 

„72 sata bez  kompromisa” međunarodni volonterski projekt 

za mlade 

Prvo Županijsko stručno vijeće (zajedničko) 

Nadbiskupski dom u Rijeci     

18. Ned 

29. NEDJELJA KROZ GODINU – GODINA A 

SVJETSKI DAN MISIJA – Misijska nedjelja 

Sv. Luka ev. (Pulac na Sv. Katarini – Rijeka, Rukavac) 

„72 sata bez  kompromisa” međunarodni volonterski projekt 

za mlade  

Međunarodna molitvena inicijativa 

„Milijun djece moli zajedno za jedinstvo i mir. ” 

19. Pon Priprema za brak, RIJEKA 

20. Uto Priprema za brak, RIJEKA 

21. Sri Priprema za brak, RIJEKA 

22. Čet 
Sveta misa za početak akademske godine 2020./2021. crkva 

sv. Jeronima (dominikanci) u 19:30 
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Sv. Ivan Pavao II. (Bogoslovno sjemenište) 

                                                   Priprema za brak, RIJEKA 

23. Pet  

24. Sub Hodočašće putevima blaženog Miroslava Bulešića , Istra 

25. Ned 30. NEDJELJA KROZ GODINU - GODINA A 

26. Pon Priprema za brak, CRIKVENICA 

27. Uto Priprema za brak, CRIKVENICA 

28. Sri 
Sv. Šimun i Juda Tadej ap. 

                                            Priprema za brak, CRIKVENICA 

29. Čet Priprema za brak, CRIKVENICA 

30. Pet  

31. Sub „Holywin” – bdjenje za mlade uoči Svih svetih, Trsat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Godina  ŽPV i ŽEV             2020./2021.                     PASTORALNI PLAN I PROGRAM 

 

 
 
 

STUDENI 2020. 

1. Ned 

31. NEDJELJA KROZ GOBINU - GODINA A 

SVI SVETI (Drenova, Kozala, Trsat) 

Svete mise na gradskim grobljima 

2. Pon Dušni dan (Spomen svih vjernih mrtvih) 

3. Uto  

4. Sri  

5. Čet  

6. Pet Sv. Leonard op. (Hrib) 

7. Sub  

8. Ned 32. NEDJELJA KROZ GODINU - GODINA A 

9. Pon Posveta Lateranske bazilike              Priprema za brak, RIJEKA 

10. Uto Priprema za brak, RIJEKA 

11. Sri 
Sv. Martin biskup (Grižane, Vodice, Vojna kapelanija) 

 Priprema za brak, RIJEKA 

12. Čet Priprema za brak, RIJEKA 

13. Pet  

14. Sub Sv. Nikola Tavelić (Krnjevo) 

15. Ned 33. NEDJELJA KROZ GODINU - GODINA A 

16. Pon Priprema za brak, RIJEKA 

17. Uto Priprema za brak, RIJEKA 

18. Sri 

Posveta bazilike sv. Petra i Pavla  

                                                       Priprema za brak, RIJEKA 

Hodočašće u Vukovar – mladi 

19. Čet Priprema za brak, RIJEKA 

20. Pet  

21. Sub Prikazanje BDM 

22. Ned 
NEDJELJA KRISTA KRALJA (Matulji) – GODINA A 

Sv. Cecilija dj. i mč. – zaštitnica župnih zborova 

23. Pon  

24. Uto  

25. Sri Sv. Katarina dj. i mč. (Lokve, Selce) 

26. Čet  

27. Pet  

28. Sub  

29. Ned 1. NEDJELJA DOŠAŠĆA - GODINA B 

30. Pon Sv. Andrija ap. (Bakar, Mošćenice, Tršće) 
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PROSINAC 2020. 

1. Uto  

2. Sri  

3. Čet Sv. Franjo Ksaverski, zaštitnik misija 

4. Pet 

Sv. Barbara (Kostrena) 

Adventska duhovna obnova za bračne parove i obitelji 

                                         Dom pastoralnih susreta, LOVRAN 

5. Sub 

Adventska duhovna obnova za bračne parove i obitelji 

                                         Dom pastoralnih susreta, LOVRAN 

Uoči blagdana Sv. Nikole, Procesija i svečana sv. Misa - 

povjerenstvo za pomorce 

6. Ned 

2. NEDJELJA DOŠAŠĆA - GODINA B 

Sv. Nikola biskup (Krnjevo, Brod Moravice, Kraljevica) 

Adventska duhovna obnova za bračne parove i obitelji 

                                         Dom pastoralnih susreta, LOVRAN 

7. Pon  

8. Uto Bezgrešno začeće BDM (Razloge, Veli Brgud) 

9. Sri  

10. Čet Gospa Loretska 

11. Pet 
Adventske duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgojitelje 

u vjeri                        Dom pastoralnih susreta, Lovran 

12. Sub 

Adventske duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgojitelje 

u vjeri                        Dom pastoralnih susreta, Lovran 

Proslava 50. obljetnice djelovanja nadbiskupijskog Caritasa u 

Rijeci 

13. Ned 

3. NEDJELJA DOŠAŠĆA - GODINA B 

Nedjelja Caritasa, proslava u svim župama u Hrvatskoj Sv. 

Lucija (Kostrena) 

Adventske duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgojitelje 

u vjeri                                     Dom pastoralnih susreta, Lovran 

Susret dječjih župnih zborova i doček Betlehemskog svjetla, 

                                                        Župa Gospa Lurdska 15 sati 

14. Pon Sv. Ivan od Križa 

15. Uto Drinske mučenice, red. 

16. Sri 
20. godišnjica biskupskog ređenja mons. dr. Ivana 

Devčića (16. 12. 2000.) 

17. Čet  

18. Pet 
Adventska duhovna obnova za mlade, Župa Uznesenja BDM 

Rijeka u 19:30 

19. Sub 
Adventska duhovna obnova za mlade, Župa Uznesenja BDM 

Rijeka u 19:30 
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20. Ned 4. NEDJELJA DOŠAŠĆA - GODINA B 

21. Pon  

22. Uto  

23. Sri  

24. Čet BADNJAK, Adam i Eva 

25. Pet BOŽIĆ − ROĐENJE ISUSOVO 

26. Sub Sv. Stjepan prvomučenik 

27. Ned SVETA OBITELJ  - GODINA B                    Sv. Ivan ap. i ev. 

28. Pon 
Sv. Nevina dječica             

Taizé - Europski susret mladih, Torino 

29. Uto Taizé - Europski susret mladih, Torino 

30. Sri Taizé - Europski susret mladih, Torino 

31. Čet Taizé - Europski susret mladih, Torino 
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SIJEČANJ 2021. 

1. Pet 

Taizé - Europski susret mladih, Torino 

SVETKOVINA BOGORODICE MARIJE 

Nova godina – Svjetski dan mira 

2. Sub Sv. Bazilije Vel. i Grgur Nazijanski 

3. Ned 
Presveto Ime Isusovo  

2. NEDJELJA PO BOŽIĆU -  GODINA B 

4. Pon  

5. Uto  

6. Sri 
BOGOJAVLJENJE – TRI KRALJA 

Dan djela sv. djetinjstva − „Djeca pomažu djeci” 

7. Čet  

8. Pet Gospa od Brze Pomoći 

9. Sub  

10. Ned KRŠTENJE GOSPODINOVO - GODINA B 

11. Pon Priprema za brak, RIJEKA 

12. Uto Priprema za brak, RIJEKA 

13. Sri Priprema za brak, RIJEKA 

14. Čet Priprema za brak, RIJEKA 

15. Pet  

16. Sub  

17. Ned 
2. NEDJELJA KROZ GODINU -  GODINA B 

Sv. Antun op. (Plemenitaš, Draga, Šapjane, Šmrika) 

18. Pon 
Molitvena osmina za jedinstvo kršćana  

                                                       Priprema za brak, RIJEKA 

19. Uto 
Molitvena osmina za jedinstvo kršćana  

Priprema za brak, RIJEKA 

20. Sri 
Molitvena osmina za jedinstvo kršćana 

 Priprema za brak, RIJEKA 

21. Čet 
Molitvena osmina za jedinstvo kršćana  

Priprema za brak, RIJEKA 

22. Pet 
Sv. Vinko đk. i mč. 

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana 

23. Sub Molitvena osmina za jedinstvo kršćana 

24. Ned 

3. NEDJELJA KROZ GODINU -  GODINA B 

Sv. Franjo Saleški 

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana 

25. Pon 
Obraćenje sv. Pavla ap.  

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana 

26. Uto  
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27. Sri  

28. Čet Sv. Toma  

29. Pet  

30. Sub  

31. Ned 
4. NEDJELJA KROZ GODINU -  GODINA B 

Sv. Ivan Bosco – zaštitnik salezijanaca i salezijanki 
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VELJAČA 2021. 

1. Pon Priprema za brak, RIJEKA 

2. 

Uto Prikazanje Gospodinovo u Hramu (Svijećnica) 

Dan posvećenog života u katedrali sv. Vida  

                                                           Priprema za brak, RIJEKA 

3. Sri Sv. Blaž, bis. i mč.                            Priprema za brak, RIJEKA 

4. Čet Priprema za brak, RIJEKA 

5. Pet Koncert duhovne glazbe „Rijeka milosti 3” u 20 sati 

6. Sub  

7. Ned 
5. NEDJELJA KROZ GODINU -  GODINA B                                    

Dan života 

8. Pon TJEDAN ZA OBITELJ                    Priprema za brak, RIJEKA 

9. Uto TJEDAN ZA OBITELJ                    Priprema za brak, RIJEKA 

10. Sri 
TJEDAN ZA OBITELJ                    Priprema za brak, RIJEKA 

Bl. Alojzije Stepinac bl. i mč.                                                     

11. Čet 
TJEDAN ZA OBITELJ Priprema za brak, RIJEKA 

Svjetski dan bolesnika − Gospa Lurdska, Rijeka               

12. Pet TJEDAN ZA OBITELJ 

13. Sub 

TJEDAN ZA OBITELJ 

Valentinovsko bdijenje za mlade CZM „Bl. Miroslav Bulešić“ 

u 20 sati 

14. Ned 
6. NEDJELJA KROZ GODINU -  GODINA B                        

Svjetski dan braka 

15. Pon  

16. Uto  

17. Sri PEPELNICA – ČISTA SRIJEDA 

18. Čet  

19. Pet Drugo Županijsko stručno vijeće  

20. Sub  

21. Ned 

1. KORIZMENA NEDJELJA – GODINA B 

Korizmeno hodočašće u katedralu sv. Vida (Opatijski i 

Kastavski dekanat) 

22. Pon Katedra sv. Petra ap.               Priprema za brak, CRIKVENICA 

23. Uto Priprema za brak, CRIKVENICA 

24. Sri Priprema za brak, CRIKVENICA 

25. Čet Priprema za brak, CRIKVENICA 

26. Pet  

27. Sub  

28. Ned 
2. KORIZMENA NEDJELJA – GODINA B  

Korizmeno hodočašće u katedralu sv. Vida (Prvostolni 
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dekanat) 

  

 

OŽUJAK 2021. 

1. Pon Priprema za brak, RIJEKA 

2. Uto Priprema za brak, RIJEKA 

3. Sri Priprema za brak, RIJEKA 

4. Čet Priprema za brak, RIJEKA 

5. Pet 
Korizmena duhovna obnova za bračne parove i obitelji. 

Dom pastoralnih susreta, Lovran 

6. Sub 

Seminar za voditelje dječjih župnih zborova,  

                                                                    Nadbiskupski dom 

Korizmena duhovna obnova za bračne parove i obitelji. 

Dom pastoralnih susreta, Lovran 

7. Ned 

3. KORIZMENA NEDJELJA – GODINA B 

Korizmeno hodočašće u katedralu sv. Vida (svećenici, 

redovnici, redovnice, bogoslovi, novaci, novakinje i 

članovi Trećeg reda) 

Korizmena duhovna obnova za bračne parove i obitelji. 

Dom pastoralnih susreta, Lovran 

8. Pon Priprema za brak, RIJEKA 

9. Uto Priprema za brak, RIJEKA 

10. Sri Priprema za brak, RIJEKA 

11. Čet Priprema za brak, RIJEKA 

12. Pet 

„24 sata za Gospodina” 

Korizmene duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgojitelje 

u vjeri                             Dom pastoralnih susreta, Lovran 

13. Sub 

„24 sata za Gospodina” 

Korizmene duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgojitelje 

u vjeri                        Dom pastoralnih susreta, Lovran 

14. Ned 

4. KORIZMENA NEDJELJA – GODINA B 

Korizmeno hodočašće u katedralu sv. Vida (Trsatski i 

Crikvenički dekanat) 

Korizmene duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgojitelje 

u vjeri                        Dom pastoralnih susreta, Lovran 

15. Pon  

16. Uto  

17. Sri  

18. Čet  

19. Pet Sv. Josip, zaručnik BDM (Rijeka, Ičići, Praputnjak) 
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Proslava zaštitnika Caritasa nadbiskupije Rijeka, podjela 

zahvalnica volonterima i dobrotvorima. 

20. Sub Riječki planinarski križni put 

21. Ned 

5. KORIZMENA NEDJELJA – GODINA B 

Korizmeno hodočašće u katedralu sv. Vida (Bakarski i 

Delnički dekanat)  

22. Pon Priprema za brak, DELNICE 

23. Uto Priprema za brak, DELNICE 

24. Sri Dan svjedoka vjere                        Priprema za brak, DELNICE 

25. Čet 

NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO  

                                                    Priprema za brak, DELNICE 

Korizmena duhovna obnova za mlade 

26. Pet Korizmena duhovna obnova za mlade 

27. Sub  

28. Ned 
NEDJELJA MUKE GOSPODNJE – CVJETNICA – GODINA B 

„Maslinova grančica − moj dar za misije” 

29. Pon  

30. Uto  

31. Sri 
VELIKA SRIJEDA  

Misa Posvete ulja u katedrali sv. Vida u 10:30   
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TRAVANJ 2021. 

1. Čet VELIKI ČETVRTAK 

2. Pet VELIKI PETAK 

3. Sub VELIKA SUBOTA 

4. Ned NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEGA − USKRS 

5. Pon Uskrsni ponedjeljak 

6. Uto  

7. Sri  

8. Čet  

9. Pet  

10. Sub  

11. Ned 
2. USKRSNA NEDJELJA – GODINA B 

NEDJELJA BOŽANSKOGA MILOSRĐA 

12. Pon Priprema za brak, RIJEKA 

13. Uto Priprema za brak, RIJEKA 

14. Sri Priprema za brak, RIJEKA 

15. Čet Priprema za brak, RIJEKA 

16. Pet 
Otvorena vrata sjemeništa „Ivan Pavao II“, Rijeka-ured za 

zvanja  

17. Sub 
Otvorena vrata sjemeništa „Ivan Pavao II“, Rijeka-ured za 

zvanja 

18. Ned 

3. USKRSNA NEDJELJA – GODINA B 

Otvorena vrata sjemeništa „Ivan Pavao II“, Rijeka-ured za 

zvanja 

19. Pon Priprema za brak, RIJEKA 

20. Uto Priprema za brak, RIJEKA 

21. Sri Priprema za brak, RIJEKA 

22. Čet Priprema za brak, RIJEKA 

23. Pet Sv. Juraj (Trsat, Gornja Drenova, Brseč, Hreljin, Lič) 

24. Sub 
Seminar za crkvene glazbenike, Nadbiskupski dom 

Bdijenje uoči nedjelje Dobrog Pastira za duhovna zvanja  

25. Ned 

4. USKRSNA NEDJELJA – GODINA B 

NEDJELJA DOBROG PASTIRA (Svjetski dan molitve za 

svećenička i redovnička zvanja) 

Sv. Marko ev. (Veprinac) 

26. Pon  

27. Uto  
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28. Sri  

29. Čet  

30. Pet  

 

SVIBANJ 2021. 

1. Sub Sv. Josip radnik (Lučice) 

2. Ned 5. USKRSNA NEDJELJA – GODINA B 

3. Pon 
Sv. Filip i Jakov ap. (Grobnik i Novi Vinodolski)  

                                                       Priprema za brak, RIJEKA 

4. Uto Priprema za brak, RIJEKA 

5. Sri Priprema za brak, RIJEKA 

6. Čet Priprema za brak, RIJEKA 

7. Pet Sv. Dujam (Drivenik) 

8. Sub  

9. Ned 
6. USKRSNA NEDJELJA – GODINA B 

Hodočašće redovnica na Trsat 

10. Pon Gospa Trsatska, bl. Ivan Merz          Priprema za brak, RIJEKA 

11. Uto Priprema za brak, RIJEKA 

12. Sri Sv. Leopold Bogdan Mandić            Priprema za brak, RIJEKA 

13. Čet 

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – SPASOVO 

                                                       Priprema za brak, RIJEKA 

Proslava rođendana bl. Miroslava Bulešića, CZM „Bl. Miroslav 

Bulešić“ 

14. Pet 
Sv. Matija ap. 

Roditeljska škola, LOVRAN – Ured za obitelj 

15. Sub Roditeljska škola, LOVRAN – Ured za obitelj 

16. Ned 

7. USKRSNA NEDJELJA – GODINA B 

Sv. Ivan Nepomuk (Vrbovsko) 

Roditeljska škola, LOVRAN – Ured za obitelj 

17. Pon  

18. Uto  

19. Sri  

20. Čet  

21. Pet  

22. Sub 
Sv. Jelena (Kastav, Dramalj) 

Duhovsko bdijenje – ured za mlade 

23. Ned DUHOVI – PEDESETNICA – GODINA B 

24. Pon Marija Pomoćnica (Salezijanci – Banderovo) 

25. Uto  

26. Sri Sv. Filip Neri, prezbiter 
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27. Čet  

28. Pet  

29. Sub  

30. Ned PRESVETO TROJSTVO – GODINA B            Dan državnosti 

31. Pon Pohod BDM 

 

 

LIPANJ 2021.  

1. Uto  

2. Sri  

3. Čet TIJELOVO  

4. Pet  

5. Sub 
Treće Županijsko stručno vijeće (zajedničko) 

Nadbiskupski dom u Rijeci 

6. Ned 10. NEDJELJA KROZ GOBINU -  GODINA B 

7. Pon Priprema za brak, RIJEKA 

8. Uto Priprema za brak, RIJEKA 

9. Sri 

Priprema za brak, RIJEKA 

Sveta misa za kraj šk. god. 2020./2021., Župa Uznesenja BDM 

Rijeka u 19:30  

10. Čet Sv. Josip zaštitnik domovine            Priprema za brak, RIJEKA 

11. Pet  

12. Sub 
Presveto Srce Isusovo (samostan sestara Družbe Presvetog Srca 

Isusova − Donja Drenova, Križišće, Škrljevo)  

13. Ned 

11. NEDJELJA KROZ GOBINU -  GODINA B 

Sv. Antun Padovanski (Kantrida, Crikvenica, Čabar, 

Fužine, Zagon) 

14. Pon Priprema za brak, RIJEKA 

15. Uto 
SV. VID − ZAŠTITNIK RIJEČKE NADBISKUPIJE 

I GRADA RIJEKE                           Priprema za brak, RIJEKA 

16. Sri Priprema za brak, RIJEKA 

17. Čet Priprema za brak, RIJEKA 

18. Pet  

19. Sub  

20. Ned 
12. NEDJELJA KROZ GOBINU -  GODINA B           

Bezgrešno Srce Marijino 

21. Pon  

22. Uto  

23. Sri  

24. Čet Rođenje sv. Ivana Krstitelja (Škurinje, Delnice, Zlobin) 
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25. Pet  

26. Sub  

27. Ned 13. NEDJELJA KROZ GOBINU -  GODINA B 

28. Pon  

29. Uto Sv. Petar i Pavao ap. (Bakarac, Bribir, Crni Lug, Podstene) 

30. Sri  

 

 

SRPANJ 2021. 

1. Čet  

2. Pet  

3. Sub Sv. Toma ap. 

4. Ned 14. NEDJELJA KROZ GOBINU - GODINA B 

5. Pon Sv. Ćiril i Metod (Sušak) 

6. Uto  

7. Sri  

8. Čet  

9. Pet Bl. Marija od Propetoga Isusa Petković 

10. Sub  

11. Ned 
15. NEDJELJA KROZ GOBINU - GODINA B                        

Sv. Benedikt op. 

12. Pon  

13. Uto Sv. Hermagor i Fortunat (Gerovo) 

14. Sri  

15. Čet  

16. Pet BDM Karmelska (Donja Drenova, Krasica, Ledenice) 

17. Sub  

18. Ned 16. NEDJELJA KROZ GOBINU - GODINA B 

19. Pon  

20. Uto  

21. Sri  

22. Čet Sv. Marija Magdalena (Brod na Kupi, Vele Mune) 

23. Pet  

24. Sub  

25. Ned 
17. NEDJELJA KROZ GOBINU - GODINA B 

Sv. Jakov ap. (Opatija, Jadranovo, Krmpote) 

26. Pon 
Sv. Joakim i Ana, roditelji BDM (Gornja Vežica, Volosko 

i Caritasov „Dom sv. Ane − Rijeka”) 

27. Uto  

28. Sri  
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29. Čet Sv. Marta 

30. Pet  

31. Sub Sv. Ignacije Lojolski (zaštitnik o. isusovaca u Opatiji) 

 

 

 

KOLOVOZ 2021. 

1. Ned 18. NEDJELJA KROZ GOBINU - GODINA B 

2. Pon Gospa od Anđela 

3. Uto  

4. Sri  

5. Čet 
Gospa Snježna (Lič, blagoslov automobila) 

Dan domovinske zahvalnosti 

6. Pet Preobraženje Gospodinovo 

7. Sub  

8. Ned 
19. NEDJELJA KROZ GOBINU - GODINA B 

Sv. Dominik (zaštitnik o. dominikanaca) 

9. Pon Sv. Terezija Benedikta od Križa 

10. Uto Sv. Lovro đakon 

11. Sri Sv. Klara Asiška 

12. Čet  

13. Pet  

14. Sub  

15. Ned 
UZNESENJE BDM − VELIKA GOSPA 

(Trsat, Assunta, Crikvenica, Lukovdol) 

16. Pon Sv. Maksimilijan Kolbe (Podhum) 

17. Uto  

18. Sri  

19. Čet  

20. Pet  

21. Sub  

22. Ned 21. NEDJELJA KROZ GOBINU - GODINA B 

23. Pon  

24. Uto Sv. Bartol ap. (Cernik) 

25. Sri  

26. Čet  

27. Pet  

28. Sub  

29. Ned 
22. NEDJELJA KROZ GOBINU - GODINA B 

Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja (Kuželj) 
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30. Pon  

31. Uto  

 
 
 

V. MJESEČNI DEKANATSKI SUSRETI SVEĆENIKA 

 

 Prvog ponedjeljka u mjesecu − Prvostolni dekanat 

 Drugog ponedjeljka u mjesecu − Crikvenički i Bakarski dekanat 

 Trećeg ponedjeljka u mjesecu − Trsatski i Delnički dekanat 

 Četvrtog ponedjeljka u mjesecu − Kastavski i Opatijski dekanat
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VI. POPIS UREDA S GLAVNIM NAGLASCIMA DJELOVANJA 
 
 

1. Katehetski ured, tel. (051) 581-222, faks: 581-223  
e-pošta: katehetski@ri-nadbiskupija.hr 

 

Predstojnica: dr. sc. Ksenija Rukavina Kovačević 
 
Biskupijski katehetski ured je "tijelo s kojim biskup, glava zajednice i učitelj 

nauka, upravlja i predsjeda svim katehetskim djelatnostima biskupije" (OKD 

126). 

 

Katehetski ured Riječke nadbiskupije vodi posebnu brigu o vjerskom odgoju u 

predškolskim ustanovama i vjeronauku u školi te o pastoralnoj angažiranosti 

vjeroučitelja i odgojitelja u vjeri na području Riječke nadbiskupije. Vjeronauk se 

provodi u 52 osnovne (i područne škole) i 29 srednjih škola. Glavne zadaće 

Katehetskog ureda su sljedeće:  

- izrada kadrovskog rasporeda vjeroučitelja u osnovnim i srednjim školama;  

- trajno usavršavanje vjeroučitelja i odgojitelja u vjeri;  

- redoviti stručno-pedagoški nadzor nastave vjeronauka;  

- sustavno i stručno praćenje vjeroučitelja pripravnika;  

- duhovna formacija vjeroučitelja i odgojitelja u vjeri. 

 

Povjerenstva: 

 

1. Predškolski vjerski odgoj: s. Kristina Tunić (DV Nazaret)  

2. Vjeronauk u osnovnoj školi: Kristina Zubalj, dipl. kat. 

3. Vjeronauk u srednjoj školi: Ines Turković, dipl. teol. 

4. Osobe s posebnim potrebama: Klara Labinac, dipl. teol. 

 

Voditelji Stručnih skupova na nadbiskupijskoj/županijskoj razini: 

1. za predškolske ustanove:  

s. Kristina Tunić (DV Nazaret)  

2. za osnovne škole kastavskog, opatijskog i prvostolnog dekanata:  

Kristina Zubalj, dipl. kat. 

(Sjedište: OŠ Nikola Tesla, Trg Ivana Klobučarića 1, Rijeka); 

3. za osnovne škole bakarskog, crikveničkog, delničkog i trsatskog dekanata:  

Tomislava Milušić, dipl. kat. 

(Sjedište: OŠ Nikola Tesla, Trg Ivana Klobučarića 1, Rijeka); 

4. za srednje škole:  
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Ines Turković, dipl. teol. 

(Sjedište: Medicinska škola u Rijeci, Braće Branchetta 11a, Rijeka). 

 

Stručni skupovi (županijska stručna vijeća) za vjeroučitelje na 

nadbiskupijskoj razini: 

 

Prvo ŽSV za vjeroučitelje u osnovnim i srednjim školama (zajedničko) 

Vrijeme: 17. listopada 2020. 

Tema: Izazovi poučavanja u novim okolnostima (I.) 

 

Drugo ŽSV za vjeroučitelje u osnovnim i srednjim školama 

Vrijeme: 19. veljače 2021. 

Tema: Izazovi poučavanja u novim okolnostima (II.) 

  

Treće ŽSV za vjeroučitelje u osnovnim i srednjim školama (zajedničko) 

Vrijeme: 5. lipnja 2021. 

Tema: Izazovi poučavanja u novim okolnostima (III.) 

 

 

Stručni skupovi (županijska stručna vijeća) za odgojiteljice u vjeri u dječjim 

vrtićima: 

 

Prvo ŽSV  

Vrijeme: 17. listopada 2020. 

Tema: Djeca ne prilaze tužnim ljudima (uloga odgajatelja), voditelj vlč. 

Đulijano Trdić 

Mjesto: DV Mima, Pomerio 13, Rijeka 

 

Drugo ŽSV  

Vrijeme: 20. veljače 2021. 

Tema: Kršćanska meditacija, voditeljica s. Marijana Mohorić 

Mjesto: DV Nazaret, Cvetkov trg 5, Rijeka 

 

 

Duhovna formacija vjeroučitelja i odgojiteljica u vjeri 

- Adventske duhovne vježbe: 11. – 13. prosinca 2020. 

Mjesto održavanja: Dom pastoralnih susreta, Lovran. 

 

- Korizmene duhovne vježbe: 12. – 14. ožujka 2021. 

Mjesto održavanja: Dom pastoralnih susreta, Lovran. 

Pastoralno-katehetske aktivnosti Katehetskog ureda: 
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 Nadbiskupijska razina 

  Natjecanje iz vjeronauka za vjeroučenike osnovnih i srednjih 

škola na županijskoj/nadbiskupijskoj razini „Vjeronaučna 

olimpijada” – Katalog Agencije za odgoj i obrazovanje. 

 Sv. misa sa zazivom Duha Svetoga za početak šk. god. 

2020./2021. za srednje škole na području grada Rijeke, rujan 2020. 

 Međunarodna molitvena inicijativa „Milijun djece moli zajedno za 

jedinstvo i mir”, 18. listopada 2020. 

 

 Dekanatska razina 

 Katehetski susreti vjeroučitelja i župnika pojedinih dekanata 

 

 

Katehetski dan i podjela kanonskih mandata vjeroučiteljima i 

odgojiteljicama u vjeri: 
Nadbiskupski dom u Rijeci, kolovoz 2021. 
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Ured za katoličke škole Riječke nadbiskupije 

Mjesto: Ordinarijat Riječke nadbiskupije, 

Ivana Pavla II. br. 1, 51000 Rijeka 

 

Predstojnica: dr. sc. Ksenija Rukavina Kovačević 
 
 

Temeljem Ugovora Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske 

konferencije o katoličkim osnovnim i srednjim školama (23. svibnja 2011.) i 

Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području 

odgoja i kulture (19. prosinca 1996.), Katolička Crkva u Republici Hrvatskoj ima 

pravo „osnivati škole bilo kojeg stupnja (…) te njima upravljati prema odredbama 

kanonskog prava i zakonodavstva Republike Hrvatske“ (čl. 8 § 1). 

Sukladno Odredbama Hrvatske biskupske konferencije o katoličkim 

osnovnim i srednjim školama od 2013. godine te potaknuti postojanjem 

dviju katoličkih škola na području Riječke nadbiskupije (Salezijanska 

klasična gimnazija s pravom javnosti i Katolička osnovna škola „Josip 

Pavlišić“), Riječka nadbiskupija ustrojila je u listopadu 2017.  

 

Ured za katoličke škole Riječke nadbiskupije. 

 

Zadaće Ureda: „Promicati, međusobno povezivati i razvijati katoličke 

škole unutar mjesne Crkve; brinuti se da pojedine katoličke škole djeluju 

u skladu sa svojim statutima kao jedinstven i usklađen sustav; paziti na 

njegovanje posebnosti katoličkih škola, kako u odgojno-obrazovnom tako 

u drugim odobrenim programima, u formaciji njihovih djelatnika i odgoju 

učenika u duhu evanđeoskih vrijednosti; provoditi u djelo odgojno-

obrazovni projekt; u povezanosti s osnivačem voditi brigu o materijalnom 

poslovanju škola, održavanju školskih zgrada i nabavi opreme te 

surađivati s Nacionalnim uredom i predstavnicima mjerodavnih vlasti na 

nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u pitanjima koja se odnose na 

katoličke škole“ (Odredbe Hrvatske biskupske konferencije o katoličkim 

osnovnim i srednjim školama, čl. 23). 
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2. Ured za obitelj 
 
Ured za obitelj -  tel.: (051) 581-214, faks: 581-213, e-pošta: obitelj@ri-
nadbiskupija.hr 
Voditelj: mons. Ivan Nikolić 
Stručni suradnik: Vedrana Blašković, dipl. teolog, grupni terapeut i 
savjetovatelj 
Obiteljsko i bračno savjetovalište tel.: (051) 581-216;  e-pošta: savjet@ri-
nadbiskupija.hr 
Bračni i obiteljski savjetodavac: Željka Frković, dipl. pedagog, 
psihoterapeut 
 
Misija Ureda za obitelj je zaštita braka i obitelji.  
 
Ured za obitelj ostvaruje svrhu svoga rada različitim programima 
prilagođenim bračnim i obiteljskim razvojnim fazama. Takvim 
djelovanjem nastoji dati svoj doprinos poboljšanju odnosa unutar braka i 
obitelji kako bi milost sakramenta ženidbe imala što pogodnije tlo za 
umnažanje vjere. 
 
Rad Ureda podijeljen je u pet redovitih, stalnih programa: 
1. Priprema za brak za zaručnike i mlađe bračne parove 

2. Program za mlade bračne parove i Roditeljska škola 

3. Obiteljsko i bračno savjetovalište 

4. Obiteljska škola i Zajednice obitelji 

5. Obiteljska duhovnost 

 
1. Priprema za brak za zaručnike i mlađe bračne parove 
Kroz ponuđene sadržaje, kod parova koji namjeravaju sklopiti kršćanski 
brak, Ured nastoji osvijestiti važnost i ozbiljnost trenutka donošenja takve 
odluke. Također, važno je osvijestiti dalekosežne posljedice 
neuspješnosti braka koje mogu štetiti cijeloj obitelji kao i njima samima.  
Saznanja koja dobiju mladi koji ulaze u brak, ohrabruju i osnažuju, kako 
bi bili spremniji i zreliji u uočavanju odgovornosti pri sklapanju braka i 
zasnivanja obitelji.  
Kroz sistematizaciju tema koje se obrađuju, nastojat će se dotaknuti sva 
područja bračnog života iznoseći sadržaje na zanimljiv, jednostavan i 
prihvatljiv način.  
Ponudit će im se praktične, korisne i upotrebljive savjete i smjernice. 
Povezat će se teorija sa svakodnevnim životom kroz rad u iskustvenim 
radionicama, dok će se kroz predavanja predstaviti antropološko-
teološki, pravni i sakramentalni vid braka. 



 
Godina  ŽPV i ŽEV             2020./2021.                     PASTORALNI PLAN I PROGRAM 

 

 
 
 

 
Priprema za brak odvija se u 10 turnusa u Rijeci, a svaki turnus nudi 
osam večeri koje su tematski određene:  
1. večer - ponedjeljak: Osnovne odrednice kršćanskog braka - teološko-

antropološki vid  

2. večer- utorak: Očekivanja od bračnog života - rad u grupi  

3. večer - srijeda: Prirodno planiranje obitelji - medicinski vid  

4. večer - četvrtak: Ljubav u braku i obitelji - rad u grupi  

5. večer - ponedjeljak: Sakramentalnost ženidbe – teološko – pastoralni 

vid  

6. večer - utorak: Bračna komunikacija u službi odgovornog roditeljstva – 

rad u grupi  

7. večer - srijeda:  Brak u kršćanstvu - crkveno-pravni vid 

8. večer - četvrtak: Vjerom prihvaćen brak - rad u grupi 

 
Priprema za brak održava se u Rijeci svaki mjesec osim u srpnju i 
kolovozu (Teologija u Rijeci, Omladinska 14), dok se u Delnicama i 
Crikvenici održava dva puta godišnje. Pripreme uvijek počinju u 20 sati. 
 
Datumi su objavljeni u tiskanom letku, na mrežnoj stranici i ovdje.  
 
Rujan     Rijeka  7., 8., 9., 10., 14., 15., 16. 

           

Listopad   Rijeka  12., 13., 14., 15., 19., 20., 21., 22. 

   Crikvenica   26., 27., 28., 29. – u Gradskoj vijećnici (Stara 

škola), Vinodolska 1,u 20 sati 

  

Studeni    Rijeka       9., 10., 11., 12., 16., 17., 18., 19. 
  
 
Siječanj    Rijeka      11., 12., 13., 14., 18., 19., 20., 21. 
 
Veljača     Rijeka      1., 2., 3., 4., 8., 9., 10.,11. 

              Crikvenica  22., 23., 24., 25. – u Gradskoj vijećnici (Stara škola), 

Vinodolska 1, u 20 sati 

 

Ožujak     Rijeka    1., 2., 3., 4., 8., 9., 10., 11. 

                Delnice       22., 23., 24., 25. u dvorani pokraj župne crkve, u 

20 sati 
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Travanj    Rijeka        12., 13., 14., 15., 19., 20., 21., 22. 
 
Svibanj    Rijeka        3., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13. 
 
Lipanj      Rijeka        7., 8., 9., 10., 14., 15., 16., 17. 
 
Termini pripreme za brak se nalaze u kalendaru po mjesecima! 
 
Online Priprema za brak: 
 
S obzirom na to da su na snazi mjere zaštite od koronavirusa, program 
Priprema za brak će se organizirati mrežnim putem koristeći Zoom 
aplikaciju. 
Online Priprema za brak održava se tijekom jednog tjedna, a svaku se 

večer odrade dvije teme:  

 

1.Osnovne odrednice kršćanskog braka - teološko-antropološki vid  

   Očekivanja od bračnog života - rad u grupi  

2. Prirodno planiranje obitelji i Tajni život nerođenog djeteta - medicinski 

vid  

    Ljubav u braku i obitelji - rad u grupi  

3. Brak u kršćanstvu - crkveno-pravni vid  

    Razgovor u braku i obitelji – rad u grupi  

4. Sakramentalnost ženidbe – teološko-pastoralni vid 

    Vjerom prihvaćen brak – rad u grupi 

 

Za zaručnike su prijave preko www.mojaobitelj.net obvezne! 

Sve prijavljene parove kontaktiramo te ih raspoređujemo. 

 
2. Program  Praćenje mladih bračnih parova 
 

U ovaj se program mogu uključiti mladi bračni parovi na početku 
bračnog života i u procesu stvaranja bračne zajednice. Svakodnevica koja 
donosi nove zadatke, mladim je bračnim parovima često prezahtjevna i 
preteška te im je u takvim okolnostima potrebna podrška, ohrabrenje i 
umijeće rješavanja problema. Današnji mladi bračni parovi često su 
suočeni s međusobnim pomanjkanjem tolerancije, strpljivosti, 
nedostatkom razgovora, a osobito s nedostatkom svijest o važnosti i ulozi 
vjere u bračnom zajedništvu. Cilj ovakvog permanentnog rada s mladim 

http://www.mojaobitelj.net/
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bračnim parovima je pozivati ih da uvažavaju i poštuju jedno drugo te da 
sve različitosti prihvaćaju kao predmet učenja, a ne kao mjesto svađa i 
zamjeranja. S bračnim parovima radi se u malim grupama, a teme susreta 
obuhvaćaju područja bračnog i obiteljskog života kako bi se posvijestio 
utjecaj  bračnog zajedništva u procesu stvaranja zdrave obiteljske 
zajednice jer obiteljska duhovnost ovisi o zdravim obiteljskim odnosima.  
 
Ciklus rada s mladim bračnim parovima 2020./2021. god.,  

2. radna godina: Partnerstvo i kako ga ostvariti 

 

Mjesta provođenja programa: 
 

 DV Mima, Pomerio 17, Rijeka u 18:30  

 DV Zvjezdica mira, Kresnikova 8, Rijeka u 18:30 

 DV Nazaret, Cvetkov trg 5, Rijeka u 18:30 

 Župa sv. Matej Viškovo, Viškovo 30 u 18:30 
 
Teme mjesečnih radionica:  

1. rujan -    28. 9. 2020. -   Prihvaćanje jedno drugo 
2. listopad - 26. 10. 2020. – Očekivanja i razočaranja  
3. studeni - 30. 11. 2020. -  Krug poznanika i prijatelja 
4. prosinac - 14. 12. 2020. – Odnosi sa širom obitelji (svekar, 

svekrva, tast, punica) 
5. siječanj - 25. 1. 2021. – Pohvale i priznanje u bračnom odnosu 
6. veljača - 22. 2. 2021. – Vjerski život bračnog para 
7.  ožujak - 29. 3. 2021. – Slobodno vrijeme (vikend, godišnji odmor) 
8.  travanj - 26. 4. 2021. – Uloga roditelja 
9. svibanj - 31. 5. 2021. – Trajno učenje za brak 

Svečani završetak programa bit će proslavljen u lipnju, na prvi dan 
trodnevnice uoči blagdana sv. Vida, svetom misom nakon koje će uslijediti 
svečana podjela Potvrdnica o završenom programu.  
S obzirom na to da je ovaj program visoko ocijenjen od strane samih 
korisnika provodi se i u Kastavskom dekanatu.  
Susreti se održavaju u prostoru župnog doma u Viškovu, a datumi su 
objavljeni u župnom listiću za past. god. 2020./2021. župe sv. Mateja.  
 
Ulagati u mladi bračni par najveća je vrijednost za društvo i Crkvu jer 
mlada, samosvjesna i podržana obitelj jest ona u kojoj će se njegovati 
duh zajedništva te učenje u prihvaćanju i uvažavanju drugih.                  
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Roditeljska škola 
 
Cilj rada s roditeljima je osvijestiti osobnu, društvenu i duhovnu 
vrijednost roditeljstva. 
Kroz rad se roditelje potiče na razmišljanje o sebi i o svojoj djeci – kako 
komuniciraju, kako ulaze u konflikte, kako se mire i kako se vole. Time 
roditelji uočavaju pogreške u odgoju, uče kako ih uklanjati te jačaju 
kvalitetu roditeljstva. Roditeljima se ukazuje i na uvažavanje djetetove 
osobnosti, a to je glavni preduvjet stvarne roditeljske ljubavi. Istinska 
ljubav u obitelji uči nas širenju ljubavi i poštovanja prema drugim ljudima.  
 
Roditeljska škola: od 23. do 25. travnja 2021. u Lovranu u Domu 
pastoralnih susreta 
 
3. Bračno i  obiteljsko savjetovalište 
 
Bračno i obiteljsko savjetovalište radi na promicanju kvalitetnijih bračnih i 
obiteljskih odnosa. Savjetodavnim radom pomaže se bračnim parovima, 
pojedincima, odnosno cijeloj obitelji u poteškoćama i problemima 
nastalim u raznim životnim situacijama: pomoć u kriznim situacijama, 
prevencija  nasilja u braku i obitelji, poteškoće u komunikaciji bračnog 
para, planiranje obitelji (prirodne metode planiranja), savjetovanje u vezi 
odgoja djece; uspostavljanje dobrog odnosa između roditelja i djece, 
poteškoće u učenju (koncentracija, školski neuspjeh, samopouzdanje, 
samopoštovanje), pomoć mladim parovima u donošenju zrele i 
promišljene odluke o sklapanju braka... 
Savjetovalište je prepoznatljivo mjesto gdje Crkva potiče dobrobit svakog 
čovjeka i pokušava pružiti zaštitu bračnoj i obiteljskoj zajednici kada su 
ugrožene njihove vrijednosti. Cilj rada Bračnog i obiteljskog 
savjetovališta je "obitelj u zajedništvu". Tolerancija, prihvaćanje, 
poštivanje i uvažavanje dostojanstva svakog čovjeka uči se kroz 
obiteljske odnose zato je važno obitelj jačati, ohrabrivati i podržavati.  
Za dolazak u savjetovalište potreban je prethodni dogovor.  
 
4. Obiteljska škola  
 
Obiteljska škola Riječke nadbiskupije organizira se jednom godišnje, 
tijekom vikenda, a cilj joj je jačati obiteljsko zajedništvo. Ovakvim 
susretima obitelji se međusobno druže i razmjenjuju životna iskustva 
svjedočeći sebe i načine učenja i prihvaćanja situacija s kojima se 
suočavaju. 
 Obiteljska škola: 4. – 6. prosinca 2020. u Lovranu u Domu pastoralnih 
susreta.  
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Zajednice obitelji su male zajednice u župi. To su mjesta susreta 
obitelji, ali i svih njezinih članova, bračnih parova, pojedinaca, mladih, 
samaca, rastavljenih, ponovno oženjenih i kojima je potrebna snaga 
obiteljskog zajedništva za novu evangelizaciju. Bilo bi dobro da 
zajednicu obitelji vodi bračni par po milosti sakramenta ženidbe. 
Sudionici mogu biti svi koji žele čuti Božju Riječ kao poticaj i motivaciju, 
kako bi im život po Kristu i u Kristu mogao biti inspiracija svim ljudima 
koji ih okružuju.  
 
5. Obiteljska duhovnost 
 
Cilj je ojačati obitelji kroz jačanje bračnog saveza u vjeri i nadi putem 
Božje Riječi te uroniti u Božju ljubav koja se daje, ljubav koja se zalaže 
za drugog. Duhovna obnova bit će organizirana kroz molitvu, meditaciju i 
razmatranje Božje Riječi. 
  
Tijekom Došašća:    4. – 6. prosinca 2020. 
Korizmeno vrijeme:  5. -  7. ožujka 2021.  
Duhovna obnova za bračne parove i obitelji u Lovranu u Domu 
pastoralnih susreta 
 
Tjedan za obitelj 
 
Od 7. 2. 2021. (Dan života) do 14. 2. 2020. (Dan braka) 
 
Tijekom cijelog tjedna Ured za obitelj organizira razne aktivnosti na planu 
župe i nadbiskupije. Dan života je prilika zahvale za život kao dar, a slavi 
se svetim misama u župama. Dan braka se isto slavi župnim svetim 
misama na kojima se zahvaljuje za bračno zajedništvo ojačano Kristovim 
prisustvom i ljubavi. Tijekom tjedna, u nadbiskupijskom Ordinarijatu se 
organizira stručno predavanje na temu bračnog i obiteljskog života. U 
župama su tijekom tjedna, molitve, klanjanja i svete mise s nakanom za 
obitelj.  
 
Mrežna stranica  
 
Prisutnost na društvenim i mrežnim stranicama ima cilj informiranja 
javnosti o programima Ureda za obitelj, terminima održavanja programa i 
mogućnosti prijave na sve ponuđene programe.  
Mrežna stranica Ureda za obitelj: www.mojaobitelj.net.  
 
 

http://www.mojaobitelj.net/
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3. Ured za odnose s javnošću 
 

Tel. (051) 581-220, faks 581-221 

Voditelj: Helena Anušić 

E-pošta:  kontakt@ri-nadbiskupija.hr 

Uloga Ureda je evangelizacija u sredstvima priopćavanja, predstavljanje i 

promocija djelatnosti mjesne Crkve u javnosti te prenošenje i obrazlaganje 

njezinih stavova i poruka. Ured je zadužen za komunikaciju Riječke nadbiskupije, 

kao institucije, s javnošću, što uključuje dijalog s vjernicima, svećenicima, 

suradnicima, novinarima i svim građanima koje, iz bilo kojeg razloga, zanimaju 

djelatnosti i poruke Crkve. 

Ured prikuplja informacije iz života mjesne Crkve i sredstvima društvene 

komunikacije objavljuje javnosti. Informacije se prikupljaju i objavljuju na 

mrežnoj stranici Nadbiskupije (www.ri-nadbiskupija.hr) te mjesečniku „Zvona“. 

Profil „Riječka nadbiskupija“ aktivan je i na društvenim mrežama pa vijesti iz 

života mjesne Crkve, kao i zanimljivosti mogu se pratiti putem Facebooka.  

Jedan od načina prenošenja poruka Crkve je i prisutnost u drugim crkvenim 

medijima poput Glasa Koncila, IKA-e, Hrvatskog katoličkog radija, Radio 

Marije, Radio Vatikana, ali i u svjetovnim medijima koji dopiru do šire publike i 

većeg broja ljudi. Zbog toga Ured njeguje dobre profesionalne odnose s 

novinarima i urednicima. Suradnja s novinarima, pružanje i objavljivanje 

informacija te obrazlaganje stavova Crkve smatraju se najvažnijim djelatnostima 

Ureda. 

S obzirom na to da se rad Ureda temelji na prikupljanju i davanju informacija, 

svećenici, redovnici i laici pozvani su javiti se voditelju Ureda s novostima i 

inicijativama iz svoje župe, redovničke zajednice ili nekog drugog područja 

katoličkog djelovanja. 

Posebna djelatnost Ureda su organizacija i najave događaja. Svi se događaji čiji 

je program na vrijeme dostavljen Uredu ili u čijoj organizaciji Ured sudjeluje, 

najavljuju u gore spomenutim medijima. Važniji događaji posebno se najavljuju 

mailto:kontakt@ri-nadbiskupija.hr
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svim medijskim kućama, a zatim njihovi novinari i urednici prosuđuju koliko im 

je sam događaj zanimljiv i hoće li ga popratiti. 

Ured je odgovoran za uređivanje mrežne stranice Riječke nadbiskupije, Facebook 

profila, YouTube profila te mjesečnika „Zvona“. 

3.1. Ciljevi Ureda: 

- Prenositi i predstavljati Kristov nauk, vodeći računa da se poruka prilagodi 

različitim profilima publike kojima se predstavlja; 

- Informirati i promicati djelatnosti mjesne Crkve, njezine stavove i poruke; 

- Njegovati odnose uzajamnog povjerenja i razumijevanja sa sredstvima javnog 

priopćavanja; 

- Stvarati pozitivno ozračje u društvu kako bi se prihvatile i shvatile poruke Crkve 

i njezine aktivnosti; 

- Razviti komunikaciju unutar crkvene institucije (nadbiskupije sa župama, i 

obrnuto); 

- Poduprijeti komunikaciju među zajednicom vjernika; 

- Doprinositi razvoju cjelokupne društvene zajednice; 

- Koordinirati radom crkvenih sredstava za priopćavanje: mrežna stranica, mrežni 

servisi, „Zvona“, prostor koji nam ponude radio ili TV postaje; 

- Putem sredstava društvene komunikacije u nadležnosti Ureda afirmirati 

djelatnosti vijeća, ureda i povjerenstava Nadbiskupije; 

- Ponuditi servis informacija novinarima te izabirati vijesti za objavljivanje prema 

pastoralnim prioritetima; 

- Otvoriti „vrata“ Nadbiskupije vjernicima i društvu. 

3.2. Posebne zadaće za 2020./2021., Godini „Jačanje uloge župnih pastoralnih i 

ekonomskih vijeća“ 

1. Sudjelovanje u radu Odbora za pripremu pastoralnih aktivnosti. Priprema 

dogovorenih materijala za objavljivanje. 
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2. Organizacija konferencija za novinare i predstavljanja javnosti važnijih točaka 

godine „Jačanja uloge župnih pastoralnih i ekonomskih vijeća“ 

3.  Događaji predviđeni ovogodišnjim pastoralnim planom i programom imat će 

visoki prioritet u praćenju i njima posvećenom prostoru u sredstvima 

priopćavanja u nadležnosti Ureda. 

4. Produbljivanje poruka s pastoralnih susreta i drugih događanja u mjesečniku 

„Zvona“. 

5. Mjesečnik „Zvona“ posvetit će jednu stalnu rubriku posvećenu novoj 

pastoralnoj godini  

6. Uređivanje mrežne i Facebook stranica Riječke nadbiskupije koje su referentni 

sustav informacija za vjernike i novinare. Na njima će posebno biti istaknute teme 

izravno vezane uz godinu „Jačanje uloge župnih pastoralnih i ekonomskih vijeća“ 

7. Mrežni servisi i društvene mreže razvit će posebne projekte kako bi obogatili 

program posvećen obiteljima. 

8. U suradnji s novinarima drugih redakcija promovirati poruke i događaje 

pastoralnih djelatnosti u svjetovnim medijima 

9. Nastaviti dosadašnju dobru suradnju s novinarima koji prenose događaje iz 

života mjesne Crkve. Novinari se često obraćaju s pitanjima, potražuju pisane 

materijale ili izjave. Svaka im je informacija važna i dostupnost osobe za 

kontaktiranje od iznimnog je značaja. 

3. 3. Prijedlog rada ŽPV i ŽEV u skladu s novom pastoralnom godinom 

S obzirom na to da Ured za odnose s javnošću nije direktno involviran u 

djelovanje ŽPV i ŽEV, ne mogu utjecati na njihov rad, ali stojim na 

raspolaganju za praćenje kao i podršku u organizaciji događaja na višoj župnoj 

razini i na korist široj javnosti. Također, u mjesečniku „Zvona“ moglo bi se u 

svakom broju predstaviti rad ŽPV i ŽEV, a tekstovi bi se radili u suradnji sa 

župnicima i članovima navedenih župnih tijela.  

3.4. Problemi u radu 

Zbog nedostatka suradnika (događaje pokrivam sama uz pomoć g. Danijela 

Delonge koji je djelatnik Caritasa i može mi pomoći kada mu njegove poslovne 
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mogućnosti dopuste), neke događaje koji se održavaju izvan Rijeke ili se 

održavaju i isto vrijeme kada i neki važniji događaji (ili dogovorena snimanja), 

ne mogu popratiti. Prijedlog je da, kao i u mnogim drugim biskupijama, u 

župama postoji osoba ili osobe koje bi Uredu mogle pravovremeno dostaviti 

nužne informacije za objavljivanje vijesti ili najave događaja.  

4. Nadbiskupijsko djelo za zvanja     

e-mail: ri.duhovnipoziv@gmail.com  

Mob:  095 544 5043 
 

 

Voditelj: vlč. Josip Pende 
 

Svećeništvo je dar Srca Isusova njegovoj zaručnici – Crkvi. Stoga Gospodin uvijek 
iznova poziva muškarce da svoj život ostvare dajući svoj život za Crkvu, kao što 
ga je i on dao. U oluji, svećenici moraju iznova potvrditi to da su spremni izgubiti 
život za Krista (kardinal Robert Sarah). Zato je život svećenika svjedočanstvo, 
odnosno mučeništvo u kojem se predajemo za Krista i Crkvu. Najviše što 
možemo ponuditi mladim ljudima jest autentično svjedočanstvo svećeničkoga 
života. Ono je najbolji poticaj mladom čovjeku da prihvati poziv koji mu dolazi od 
Gospodina.  
S druge strane, potrebno je moliti za nova duhovna zvanja kao što nam je sam 
Gospodin rekao: „Molite gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.“ (Mt 
9, 38) Tu rečenicu izgovorio je gledajući narod koji je bio izmoren i opterećen. 
Suosjećajući s potrebama naroda, Isus je zavapio molitvom za duhovna zvanja. 
Pozvani smo odgovoriti na taj vapaj Isusova srca i biti zauzeti u molitvi da 
Gospodin podigne svete svećenike. 
Zato je pastoral duhovnih zvanja pozvan organizirati susrete u kojima će mladi 
ljudi moći dublje upoznati svećenički i bogoslovski život. Slušajući svjedočanstva 
onih koji su se odazvali i gledajući njihov život, ako ih Gospodin poziva da ga 
slijede na ovaj specifičan način, klica poziva bit će podržana zajedništvom onih 
koji su se već odazvali. U suradnji s Bogoslovnim sjemeništem organizirat ćemo 
otvorene susrete u kojima će se progovarati o temi poziva (poziva na svetost svih 
kršćana i specifičnog poziva za svaku osobu). Drugo, organizirat će se molitveni 
susreti u kojima će se Crkvu pozvati da moli za duhovna zvanja. Posebno će to 
biti uoči 4. vazmene nedjelje. Svaka je župa pozvana organizirati molitvu za 
duhovna zvanja u skladu sa svojim pastoralnim aktivnostima. Iz Ureda za zvanja 
bit će poslani letci s molitvom koji će se moći koristiti. 
 
 

mailto:ri.duhovnipoziv@gmail.com
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5. Ured za pastoral mladih i studenata 

Slavka Krautzeka 74, 51 000 Rijeka 
 

Povjerenik za mlade: vlč. Josip Pende 
 

Studentski kapelan: o. Ivan Dominik Iličić, dipl. theol. 
 

Mobiteli: 095 544 50 43, 098 222 812 
 
E-pošta: ri.pastoralmladih@gmail.com 

studentski.kapelan.rijeka@gmail.com 

 

Pastoralni plan i program Ureda za mlade Riječke nadbiskupije 

2020./2021. 

Mjesec Datum Događanje 

Rujan 2020. 
30. 9. 2020. u 

19:30  

Misa za početak školske godine u crkvi 

Uznesenja Blažene Djevice Marije u 

Rijeci (Assunta) 

Listopad 2020. 

8. 10. u 20 sati  
Početak kateheza za mlade u Centru za 

mlade „Bl. Miroslav Bulešić“ i svakog 

četvrtka od tada 

15. – 18. 10.  72 h bez kompromisa – volonterska 

inicijativa mladih 

22. 10. u 19:30 Misa za početak akademske godine u 

crkvi sv. Jeronima (dominikanci) 

24. 10. Hodočašće putovima blaženog 

Miroslava Bulešića u Istru 

31. 10.  Holywin na Trsatu 

Studeni 2020. 18. 11. Put u Vukovar 

Prosinac 2020. 

18. i 19. 12. u 

19:30 

Adventska duhovna obnova za mlade u 

crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije 

u Rijeci (Assunta)* 

28. 12. – 1. 1. 

2021. 
Taize susret u Torinu 

Veljača 2021. 5. 2. u 20 sati Koncert duhovne glazbe „Rijeka milosti 

3“ 
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13. 2. u 20 sati Valentinovsko bdijenje u CZM „Bl. 

Miroslav Bulešić“ 

Ožujak 2021. 

12./13.  24 sata za Gospodina* 

20. 3. Riječki planinarski križni put 

25. i 26. 3. Korizmena duhovna obnova 

Travanj 2021. 

Svibanj 2021. 

16. - 18. 4 Otvorena vrata sjemeništa Ivan Pavao II 

13. 5. 
Proslava rođendana blaženog Miroslava 

Bulešića u Centru za mlade „bl. 

Miroslav Bulešić“ 

22. 5. Duhovsko bdijenje 

Lipanj 2021. 10. 6. u 19:30 
Misa za kraj školske i akademske godine 

u crkvi Uznesenja Blažene Djevice 

Marije u Rijeci (Assunta) 
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VII. POPIS POVJERENSTAVA S GLAVNIM NAGLASCIMA 

DJELOVANJA 

 

1.  Povjerenstvo za pastoral pomoraca i selilaca 

 

Povjerenik: vlč. Luka Lučić 
 
Članovi užeg odbora: Marica Njegovan (tajnica) i kap. Darko Glažar 

Prošireni Odbor čine predstavnici: 

PGŽ i Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze PGŽ Grada Rijeka, Služba za odnose s 

javnošću i protokol i TZ Jadrolinije i Ugor, SPH i Udruga kapetana sjevernog Jadrana 

„Kraljica mora“, Pomorskog fakulteta Rijeka te ostali pozvani da se uključe u 

obilježavanje iz pomorske branše 

Sljedeći događaji su pred nama: 

Hodočašće u Kraljevicu (22. po redu) u svetište sv. Nikole biskupa, zaštitnika 

pomoraca, ribara, svih u pomorstvu, lukama te njihovih obitelji. Hodočašće se održava 

u nedjelju prije blagdana sv. Nikole (I. nedjelja Došašća). Hodočasnici se okupljaju u 

riječkoj luci. Ukrcavaju se u brodove koji u konvoju plove prema Kraljevici gdje se na 

Rivi okupljaju mještani i svečano dočekuju hodočasnike. Formira se procesija iza 

zastave i križa na ulazi u crkvu u kojoj se održava svečana misa koju predvodi voditelj 

apostolata mora. Nakon mise, organizirano je druženje. U povratku prema Rijeci 

hodočasnici se zaustavljaju u Bakru i Kostreni. 

Uoči blagdana sv. Nikole (5. 12.) održava se procesija i svečana misa ( 28. u 

kontinuitetu). Procesija se formira ispred zgrade Luke Rijeka i kreće se Rivom prema 

zgradi Euroherca i nastavlja prema kapucinskoj crkvi gdje se održava svečana misa. 

Obilježavanje blagdana sv. Nikole (6. 12) započinje u holu zgrade Jadrolinije 

polaganjem cvijeća i paljenjem svijeće u znak sjećanja na poginule pomorce Jadrolinije 

u Domovinskom ratu. Zatim isplovljenjem broda LK Rijeka te spuštanjem vijenca u 

more za sve nastradale i nestale na moru. Zaključuje se podjelom frigane ribe na Korzu 

građanima i gostima Rijeke. 

Hodočašće pomoraca i njihovih obitelji na Trsat (prva nedjelja u svibnju) te ostale 

događaje koje utvrdi Odbor. 

Osim navedenog Povjerenstvo radi na: 

 Duhovnoj obnovi pomoraca, ribara  i njihovih obitelji po dogovoru 

 Raznim blagoslovima te pohodu brodova na poziv pomoraca 
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Povjerenstvo posjećuje djecu u Dječjoj bolnici Kantrida i prigodno ih daruje, tiska 

kalendare i prigodne letke koji se dijele vjernicima. 

2. Povjerenstvo za katoličke laičke udruge 

 

Povjerenica: s. Mirjam Radošević 
 

E-pošta: miriam.radosevic1@gmail.com 

 

Prijedlozi: Koronavirus je  onemogućio normalno djelovanje svih ljudskih segmenata i 

zagospodario svijetom.  Je li to slučajnost ili je to Božji poziv da se okrenemo Bogu i 

zaživimo u punini svoj kršćanski poziv? Za mene, potrebna je temeljita obnova župskih 

zajednica u duhovnom i prema potrebi i svrsi materijalnom pogledu. 

1- Glavni i odgovorni nositelj  župne zajednice je župnik kojemu je povjereno 

spasenje svojih župljana, stoga mora biti revan u naviještaju Božje Riječi, 

slavljenju sakramenata, posebno sv. ispovijedi i Euharistije, u organizaciji i 

djelovanju pastoralnih, katehetskih, ekonomskih i drugih župskih djelatnosti, 

udruga i karitativnih aktivnosti. 

2- Ako je vjerski život župljana na visini, onda su i članovi vijeća odgovorni i rade 

za dobrobit zajednice. Primjer je župa sv. Terezije od Djeteta Isusa u kojoj već 

pet i pol godina postoji kapela danonoćnog klanjanja. Potrebno je organizirati 

dežurnog klanjatelja, a za tu organizaciju su zaduženi članovi koji se brinu da 

se skupe klanjatelji i da po potrebi zamjenjuju onoga koji ne može. 

3- Kako bi se župne zajednice duhovno obnovile, potrebno je osim nedjeljnih 

euharistijskih susreta organizirati česta danonoćna klanjanja, duhovne 

obnove, kateheze za odrasle, seminare, hodočašća, materijalnu pomoć župi i  

slično. U tim aktivnostima članovi vijeća aktivno sudjeluju u organizaciji i 

izvođenju programa.  Obično u našim zajednicama svi poslovi budu na 

župniku, a on sve ne može stići i kroz godine se umori pa se župa pretvori  u 

jednu pasivnu, beživotnu duhovnu zajednicu.  

4- Potrebno se vratiti na prve kršćanske zajednice: „I napuniše se svi Duha 

Svetoga, i stadoše govoriti... A bili su postojani u nauci apostola, u zajednici, u 

lomljenju kruha i u molitvama. I svaki dan bili su jednako jednodušno u hramu, 

i lomili su kruh po kućama i,“ (Dj 2, 4) „Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i 

sve im bijaše zajedničko.“ (Dj 2, 44) 

5- Osvrt na Rijeku – prijestolnicu kulture 2020.  

Rijeka je tradicionalno kršćanski, pretežno katolički grad.  O tome govore: 

matične knjige, vjerska zdanja, Crkve, kapele, spomenici, kronike, 

znamenitosti, Nazaretska sveta kuća na Trsatu, Čudotvorno raspelo, biseri 
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arhitekture, skulpture i slikarstva; posebno Crkva uznesenja Marijina, 

katedrala sv. Vida, crkva sv. Jeronima; benediktinci - nositelji europske 

evangelizacije i kulture, isusovačka klasična gimnazija, dominikanci, franjevci, 

salezijanci, ženske redovničke zajednice; sestre milosrdnice karitativno 

angažirane na svim područjima; sestre Presvetog srca Isusova, koje su u 

ovome gradu počele djelovati i ostvarile velebno kršćansko djelo; dnevni 

katolički list koji je izlazio svaki dan tridesetih godina. 

Europska kultura je kršćanska kultura koja je osnovana na Isusu Kristu i jedina 

koja ima život dovijeka. Ta se kultura nije pojavila nigdje u programu proslave 

prijestolnice kulture 2020.  

 
 

3. Povjerenstvo za ekumenizam i dijalog 

 

Povjerenik: mons. dr. Matija Matičić, ekonom 
 

Telefon: (051) 581-234 
 

E-pošta: ekonom.nadbiskupije@gmail.com 
 

 

Povremeni prigodni susreti nastavljat će se kako među 

kršćanima u Rijeci tako i radi međureligijskoga dijaloga. Članovi 

odbora sastaju se prije Božića radi sređivanja točnog odvijanja 

programa u Molitvenoj osmini za jedinstvo kršćana koja se slavi u 

siječnju. Tada ćemo se sastajati u zajednicama: Baptistička Crkva, 

Evangelička Crkva, Makedonska pravoslavna Crkva, a završetak će 

biti u katoličkoj župnoj crkvi Gospe Lurdske kod kapucina. 
 

Već na početku nove godine sve će župe i samostani u Rijeci i okolici biti 

upoznati s programom i bit će zamoljeni za veće sudjelovanje nego što je to bilo 

dosad, kada se na Molitvenoj osmini pojavi tek pokoji svećenik i pokoja 

redovnica. Ekumenizam je za Katoličku Crkvu obveza bez iznimaka. 
 

Razmotrit ćemo također mogućnost ponovnoga ostvarenja 

zajedničkog izleta jer je to vrijeme opuštanja kada se najbolje stvaraju 

dublji međukršćanski kontakti. 
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4. Povjerenstvo za misije 

 

Povjerenik: vlč. Kristijan Zeba 
 

Suradnica: Andreja Škarabot Kunštek 
 

Telefon: (051) 581-234 
 

E-pošta: misije@ri-nadbiskupija.hr 

 

Mi smo ustanova Katoličke Crkve koja pomaže djelovanje misionara i 
misionarki u siromašnim i nerazvijenim zemljama Afrike, Azije, Južne Amerike, 
Oceanije i Europe. 
U tim dijelovima zbog nerazvijenosti i siromaštva stanovništvo, a osobito djeca, 
često trpe od gladi. Uz osnivanje novih kršćanskih zajednica i širenje vjere, naši 
misionari i misionarke pomažu razvijati lokalne zajednice (pa tako osnivaju 
škole, educiraju učenike, ali i odrasle raznim zanatima, te vrše zdravstvenu 
zaštitu). 
Sačinjavaju jednu jedinstvenu ustanovu koja ima četiri različita ogranka. To su: 

 DJELO ZA ŠIRENJE VJERE  
 DJELO SV. DJETINJSTVA  
 DJELO SV. PETRA  
 MISIJSKA ZAJEDNICA 

 
 

Pastoralni plan i program 2020./2021. 
CJELINE I TEME 

 
RUJAN 
Sv. Majka Terezija 5. rujna 
Međunarodni dan mira 21. rujna 
 
LISTOPAD 
Svjetski dan hrane 16. listopada 
Svjetski dan misija 18. listopada 
 
STUDENI 
Sv. Nikola Tavelić, prvi hrvatski misionar 14. studenog. 
Međunarodni dan djeteta 20. studenog.  
 
 
PROSINAC 
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Početak Adventske akcije „Djeca pomažu djeci“ 1. prosinca 
Sv.Franjo Ksaverski, zaštitnik misija 3. prosinca 
Međunarodni dan ljudskih prava 10. prosinca 
 
SIJEČANJ 
Dan sv. Djetinjstva   „BOGOJAVLJANJE“ 6. siječnja 
Geslo akcije je: „Djeca pomažu djeci“ 
Molitvena osmina za jedinstvo kršćana 18. – 25. siječnja 
 
OŽUJAK 
Dan svjedoka vjere 24. ožujka 
Maslinove grančice 28. ožujka. 
Geslo akcije je: „Maslinova grančica − moj dar za misije“ 
 
LIPANJ 
Dan Djela sv. Petra 1. lipnja 
 
SRPANJ 
Akcija MI-VA Hrvatska 
Geslo akcije je: Moj dar slavi Boga za sve prijeđene kilometre! 

 

5. Povjerenstvo za crkvena kulturna dobra 

Voditelj: dr. sc. Marko Medved, izv. prof. 

 

Povjerenstvo za crkvena kulturna dobra ima za cilj praćenje opće 
problematike vezane uz čuvanje, valorizaciju i korištenje kulturnih dobara Crkve 
težeći njihovom pastoralnom usmjerenju. Glavni pravci djelovanja proizlaze iz 
dokumenata Svete Stolice, prije svega Papinskog vijeća za kulturu.  

Povjerenstvo za crkvena kulturna dobra u novoj pastoralnoj godini 
nastavit će s promišljanjem načina na koji Riječka nadbiskupija može ukazati na 
plodan susret vjere, kršćanstva i Crkve sa svijetom kulture u prošlosti i 
sadašnjosti. Manifestacija EPK-a Rijeka 2020. prilika je i poticaj da se ukaže na 
bogatu prošlost i sakralnu baštinu Rijeke te doprinos kršćana i kršćanstva 
identitetu grada.  

Povjerenstvo će se uključiti u predstavljanje zbornika radova Četiri 
stoljeća kapucina u Rijeci i Hrvatskoj, tiskanog 2020. nakladnika Kršćanske 
sadašnjosti. Predstavljanje zbornika bit će povezano uz valorizaciju do sada slabo 
poznatog djelovanja kapucina u samostanu i crkvi u Rijeci. 
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U kontekstu izdavanja znanstvene monografije Filius conventus 
Fluminensis. Povijest augustinaca pustinjaka riječkog sv. Jeronima, povjerenstvo 
će organizirati predstavljanje i/ili popularizaciju teme augustinaca u riječkoj 
crkvenoj povijesti i kulturi u prostorima današnjeg dominikanskog samostana i 
crkve sv. Jeronima. Liturgijska proslava sv. Jeronima, 30. rujna, iskoristit će se za 
popularizaciju ove teme. 

Povjerenstvo radi na objavi monografije o župniku Adamu Muchtinu – 
svećeniku, umjetniku i graditelju. Bit će tiskana u srpnju 2020., a predstavljena 
početkom listopada 2020. Publikacija, koja donosi radove sa znanstvenog skupa 
održanog 2015., iznosi među ostalim i vrijedno arhitektonsko dostignuće 
izgradnje crkve sv. Terezije od Djeteta Isusa na Podvežici. 

Vjera i kultura nisu stvar prošlosti. Oni i danas nadahnjuju umjetnike u 
njihovu radu. Pri svemu tome ne želi se ostati samo na faktografskom ukazivanju 
autorstva sakralnih dobara ili njihovoj dataciji, već je cilj ukazivanje na 
plodotvornost odnosa vjera – kultura. Naime, umjetnicima, arhitektima, 
glazbenicima njihovo je umjetničko djelo plod potrage za Bogom, izraz susreta s 
Bogom, a drugim članovima kršćanske zajednice pokazuje veliko duhovno 
bogatstvo koje čovjeku dolazi ako se kroz vjeru susretne s Bogom. U 
pastoralnome smislu cilj kojemu povjerenstvo teži jest senzibiliziranje Božjega 
naroda za crkvena kulturna dobra. Kristovi vjernici trebaju biti upoznati s 
kulturnim dobrima Crkve i duhovnim sadržajem tih dobara. Crkvena kulturna 
dobra su u službi vjernika: ona su nastala kao izraz kulta i istodobno potiču 
vjernika da ovdje i sada aktivno sudjeluje u liturgiji. Njihov cilj je i katehetski, jer 
se kroz ikonografiju u osjetilnom svijetu izražava ono što Bog objavljuje čovjeku. 
Otkrivajući kršćansko nadahnuće umjetnika, vjernik kroz kulturu učvršćuje svoju 
vjeru postajući svjestan kako ga kršćanska vjera ujedinjuje s autorom 
umjetničkog djela bez vremenske i prostorne razlike koja ih razdvaja. Treba 
probuditi u vjernicima osjećaj za lijepo i za sveto poštujući lokalne običaje, sve u 
cilju da suvremeni čovjek »nadiđe uske i ograničavajuće okvire konačnoga kako 
bi dopro do beskonačnoga«.   

Povjerenstvo nastoji djelovati u smjeru osnutka Dijecezanskoga muzeja 
Riječke nadbiskupije. Povjerenstvo sudjeluje u pripravi tekstova stalne postave 
zbirke sakralne baštine crkve i samostana sv. Jeronima, bivšeg augustinskog, a 
današnjeg dominikanskog samostana.   

Želi se potaknuti razne oblike pastorala vezane uz kulturna dobra 
(povijesni, arheološki, umjetnički, arhivski interes), muzeje, knjižnice, itd. 
Povjerenstvo želi osmisliti načine vrednovanja crkvenih kulturnih dobara u 
smislu evangelizacije i katehizacije imajući u vidu pastoral mladih, pastoral 
turista itd. Povjerenstvo želi pripomoći u odabiru i ocjeni onih dobara, pokretnih 
ili nepokretnih, koje treba restaurirati, uljepšati ili pribaviti nove. 
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U Bogu ljepota nije neki naknadni atribut, već ona izvire iz njegove slave 
koja čini Božju stvarnost: „Tvoja je, Gospodine, veličina, sila, slava, sjaj i 
veličanstvo.“ (1 Ljet 29,11) Kada se Crkva koristi umjetnošću u vršenju svoje 
misije, onda to ne čini iz estetskih razloga, nego jer ona proizlazi iz same naravi 
objave i utjelovljenja. Svojom brigom za kulturna dobra Crkva želi suvremenom 
čovjeku pomoći da zadobije iskustvo Boga kao onoga koji u sebi sadrži sve ono 
što je Dobro, Lijepo i Istinito.  
 

6. Povjerenstvo za crkvenu glazbu 

 

Voditeljica: mr. art. Andrejka Srdoč Geraci 
 

e-mail: crkvena.glazba.ri@gmail.com 
 

tel. 091/975 2909 

 

Glavna zadaća ovog povjerenstva jest promicanje crkvene glazbe i sveukupne liturgijsko-pastoralne 
djelatnosti u Riječkoj nadbiskupiji. Ono predlaže razne inicijative i programe za formiranje liturgijsko-
glazbenih animatora (zborovođa, orguljaša, pjevača, glazbenih animatora za puk, mlade i djecu 
itd.), a sve u vidu poboljšanja slavljenja euharistije i drugih liturgijskih slavlja u našim vjerničkim 
zajednicama.  
 
Ove pastoralne godine 2020./2021. godine dajemo veći naglasak na promoviranju i osnivanju dječjih 
župnih zborova. Župnim zajednicama dajemo nekoliko mogućnosti u osposobljavanju voditelja 
župnih zborova i permanentnom formacijom postojećih zborovođa.  

1. Nadbiskupijska škola za crkvenu glazbu nudi programe učenja sviranja i pjevanja za djecu, 
mlade i odrasle. Upisi su otvoreni od rujna (za više informacija 091 883 1970) 

2. Seminari za voditelje zborova (dječji, zbor mladih, mješoviti) u Nadbiskupiji. Datume vidjeti 
u kalendaru.  

3. Pozivaju se dječji župni zborovi na sudjelovanje na smotri u nedjelju 13. prosinca 2020. u 
crkvi Gospe Lurdske. 

4. Dječji gregorijanski zbor, voditeljica prof. Andrejka Srdoč Geraci i vokalni pedagog prof. 
Ariana Bossi. 
 

Uz ovo povjerenstvo crkvene glazbe od 2007. godine djeluje Riječki nadbiskupijski zbor koji je 
održao brojne duhovne koncerte i predvodio i organizirao važna liturgijska slavlja kao što je bio 
Euharistijski kongres 2010. god. na Trsatu i Nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji na Trsatu 
2015. godine. Zbor održava probe u dvorani nadbiskupskog doma, a uvježbavaju i njime dirigiraju 
supružnici Andrejka Srdoč i Giovanni Geraci. 
 
NADBISKUPIJSKA ŠKOLA ZA CRKVENU GLAZBU 
 

Od jeseni 2008. djeluje Riječka nadbiskupijska škola za crkvenu glazbu. Škola predviđa 
samo jedan smjer, a to je: smjer liturgijska glazba. Cilj škole je dati liturgijsko-glazbenu formaciju 
za poboljšanje sviranja i pjevanja na liturgijskim slavljima u našim župnim zajednicama i crkvama.  
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Program glazbene škole predviđa formaciju u trajanju od nekoliko godina. Predmeti su 
sljedeći: teorija i solfeggio, klavir, orgulje, osnove harmonije, dirigiranje, pjevanje, gitara, violina, 
flauta, liturgijska muzikologija i zbor. Nastavnici su svi akademski glazbenici.  

U školu se mogu upisati svi oni koji su već u službi glazbenih animatora u liturgiji te oni 
koji se namjeravaju posvetiti ovoj zadaći. Isto tako mogu sudjelovati i oni koji žele naučiti 
osnove glazbe, bez prethodnog znanja. Dob nije ograničena. Nastava se održava u zgradi 
Teologije i Osnovne katoličke škole „J. Pavlišić“ (Omladinska 14, Rijeka). Sve detaljnije 
informacije (o predmetima, sadržaju, rasporedu, profesorima) možete dobiti na tel. 091 883 
1970 (A. Srdoč Geraci, prof.) ili na Facebook stranici škole: 
https://www.facebook.com/nadbiskupijskaskola.crkvenaglazba.rijeka/  
(Nadbiskupijska škola za crkvenu glazbu Rijeka). 

 
Od 2016. godine otvoren je Početni tečaj za djecu i mlade iz klavira, gitare, violine, flaute, 
pjevanja i dječji zbor. Za više informacija možete se obratiti na mob: 091 535 5384 (D. Marinović, 
prof.) 

. 
 
KALENDAR DOGAĐANJA POVJERENSTVA ZA CRKVENU GLAZBU u 2020./2021. god. 
 

1. Svečana podjela potvrdnica i upisi u NŠCG, subota 3. listopada 2020., dvorana 
Nadbiskupskog doma u 10 sati; 

 
2. sv. Cecilija, nedjelja, 22. 11. 2020. Svečana pjevana misna slavlja i koncerti po župama 

i dekanatima; 

 
3. Susret dječjih župnih zborova i doček Betlehemskog svijetla 

nedjelja, 13. 12. 2020. u crkvi Gospe Lurdske, u 15 sati; 

 
4. Seminar za voditelje dječjih župnih zborova, subota, 6. ožujka 2021. dvorana 

Nadbiskupskog doma, predavač prof. Ariana Bossi, vokalni pedagog; 
 

5. Seminar za crkvene glazbenike, subota 25. travnja 2021., dvorana Nadbiskupskog 
doma, predavač prof. Doris Kovačić, zborovođa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/nadbiskupijskaskola.crkvenaglazba.rijeka/
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VII  METROPOLITANSKI PASTORALNI INSTITUT 

U RIJECI 
 

Omladinska 14, 51000 Rijeka 

Ravnatelj: vlč. mr. Mario Gerić 

Predstojnica: dr. sc. Natalija Bogović 

 

Tel.: 051 345 139 
 

Mob.: 091 1984 984 
 

E-pošta: mpi.rijeka.hr@gmail.com 
 

www.mpi-ri.com 

 

Seminari na MPI-u organiziraju se na temelju najmanje 10 

polaznika. Onaj seminar za koji se ne prijavi dovoljan broj polaznika, 

odgađa se eventualno za iduću obrazovnu godinu. Potvrdnice MPI-

ja nemaju znanstveni karakter, ali služe polaznicima za ostvarenje 

željenog angažmana u župi. 
 

 Polaznici Teološko-katehetskog seminara za župne 

animatore i pastoralne suradnike (TKSP – dvogodišnji 

seminar), uz prethodni dogovor sa župnikom i uz njegovu 

preporuku, uz potvrdnicu MPI-a mogu realizirati postojeći 

dogovor i angažirati se kao katehetski, liturgijski ili obiteljski 

animatori pomažući tako župnicima u župnoj katehezi, u radu 

s obiteljima, mladima, molitvenim zajednicama, biblijskim 

skupinama itd. Mogu se angažirati i kao karitativni suradnici i 

suradnici u župnoj administraciji.
 Seminar za teološku kulturu laika (TKL – dvogodišnji seminar) 

namijenjen je isključivo vlastitim potrebama, odnosno osobnoj 

duhovnoj i teološkoj izgradnji polaznika.

 Tečaj novinarstva Odgoj za medije ima cilj naučiti polaznike 

osnovama novinarstva te ih potaknuti na razumijevanje i 

korištenje medija, posebno interneta, u svrhu evangelizacije.
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Naučit će prenijeti poruku evanđelja u novinarskoj formi − za tiskane 

medije, internet i radio. Tako će moći djelovati kao dopisnici iz svojih 

župa za medije svojih (nad)biskupija, (mjesečnik, internet, 

radioemisije), ali i pomoći župniku pri prezentaciji i medijskoj 

promidžbi važnih događaja u župi. Tečaj će se održavati tijekom 8 

subota unutar jednoga semestra. Svake subote odradit će 4 sata, 

ukupno 32 radna sata. U ponudi su teorija i praksa: pisanje vijesti i 

drugih novinarskih formi, fotografiranje i obrada fotografija, 

administracija mrežnih stranica 
 

i društvenih mreža, snimanje radioemisije. Tečaj se 

preporučuje onim osobama koje bi bile voljne nakon tečaja 

pomoći župniku pri pokretanju župnih listića, mrežnih stranica, 

pri medijskoj prezentaciji važnih događaja u župi. 

 Tečaj biblijskoga razmatranja ima za cilj pomoći polaznicima 

dublje ući i proniknuti u poruke Svetoga pisma kako bi ostvarili 

vjernički susret sa Svetim pismom i objavom Boga u Bibliji u 

smislu „lectio divina“. Bit će osposobljeni za samostalno čitanje i 

razumijevanje Biblije i eventualno prenošenje njezinih poruka 

dalje u svojoj župi. Tečaj traje dvije godine, ali se odvija jednom 

u semestru, dakle po jedna subota u svakom semestru tijekom 

dvije godine. Oni polaznici koji žele biti biblijski animatori u župi, 

naravno ako u župi za to postoji potreba, moći će to biti nakon 

završenog Tečaja biblijskog razmatranja i Tečaja za pastoralne 

suradnike i župne animatore. U tom smislu oba tečaja postaju 

formacijom za praktičan rad s Biblijom.

Sva četiri seminara MPI-a imaju za cilj produbljivanje vlastite vjere. To 

znači poželjeti biti uvijek što autentičnijim svjedokom Istine i Svjetla, sve 

boljim Kristovim učenikom. Stoga je osnovna briga Instituta da polaznici 

ovim programima budu osnaženi novim poticajnim saznanjima kako bi 

iz toga crpili i razvijali odlučnost i hrabrost te onda vlastitu vjeru i to 

potvrdili konkretnim životom i angažmanom. 

 

 

Predavanja za polaznike svih seminara odvijaju se u isto vrijeme, subotom 

od 9 do 12.25 sati. Svaki seminar, osim Tečaja novinarstva, nudi 80 
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školskih sati po godini (10 subota po semestru, 4 sata nastave subotom). 

Iako će se službeni upisi obavljati tek u rujnu, već sada vam preporučujemo 

da si ispunjavanjem i slanjem prijavnice za predupis osigurate mjesto na 

željenom seminaru. Na našoj mrežnoj stranici (www.mpi-ri.com) možete 

naći i sve obrasce za službeni upis u mjesecu rujnu, a možete ih podići i u 

Upravi samog Instituta. 

 

Tečaj dinamike duhovnog života 

 

Pojam „duhovnost“ danas se vrlo često čuje i koristi, ali što je zapravo 

duhovnost, koje su karakteristike kršćanske duhovnosti, kako se napreduje 

na putu duhovnosti, koga susrećemo, tko nas vodi na tom putu i koji nam 

je krajnji cilj, pitanja su koja ćemo postavljati na ovom tečaju. 
 

Obrađivat će se teme koje propituje i o kojima razmišlja suvremeni vjernik 

danas u svijetu kao npr.: načela kršćanske duhovnosti, općenito poziv na 

svetost i put k savršenosti/svetosti, Isus kao ključ duhovne teologije, Isus 

kao uzor slušanja, kršćanski duhovni uzori poput sv. Terezije Avilske, sv. 

Franje Asiškog, sv. Ignacija Lojolskog, suvremeni duhovni pokreti, 

razlikovanje kršćanske i New Age duhovnosti, pojam oprosta, duhovna 

borba, čišćenje, duhovna kriza, askeza i mistika, prosvjetljenje, mistično 

sjedinjenje, karizme, liturgija i duhovnost, duhovno savjetovanje, uvođenje 

u otajstvo kršćanske molitve… itd. 
 

Osim Uprave MPI-a, predavači su profesori s Teologije u Rijeci. 
 

Tečaj je prvenstveno namijenjen onima koji su već prošli neki od 

seminara na našem Institutu kao i onima koji već imaju teološku 

naobrazbu u smislu vlastite duhovne nadgradnje i razvitka. 
 

Predavanja će se odvijati jednom mjesečno u trajanju od dvije godine. 
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