
1. Odredbe i preporuke za Godinu vjere u Zadarskoj nadbiskupiji: Br. 1634/2012 

 

Apostolskim pismom 'Vrata vjere' papa Benedikta XVI. najavio je Godinu vjere povodom 

pedesete obljetnice otvorenja Drugog vatikanskog sabora (11. listopada 1962.) i dvadesete 

obljetnice proglašenja Katekizma Katoličke Crkve (11. listopada 1992.), za koji vele da je 

jedan od 'najvažnijih koncilskih plodova'. Papa će 11. listopada 2012. otvoriti Godinu vjere 

koja će trajati do svetkovine Krista Kralja, 24. studenog 2013. Kongregacija za nauk vjere, 

kojoj je Papa naložio neka pripremi konkretne pastoralne smjernice, potiče župnike, katehete, 

osobe posvećenog i kontemplativnog života, članove crkvenih društava, pokreta kao i sve 

vjernike neka kroz to razdoblje produbljuju poznavanje svoje vjere koju ispovijedaju, slave i 

od nje žive. Smjernice također preporučuju župnicima da organiziraju 'pučke misije' i 'druge 

pastoralne inicijative' koje će pomoći ljudima 'da ponovno otkriju dar krštenja', kao i zadaću 

da za vjeru svjedoče i apostolski se za nju zauzimaju'. Jer, 'primili su poruku spasenja', piše u 

Pastoralnoj konstituciji 'Crkva u suvremenom svijetu', i dužni su tu poruku 'objaviti svima' 

(GS 1). Uz početak Godine vjere u našoj Nadbiskupiji, evo, nekoliko konkretnih odredbi: 

 

1. Neka se u nedjelju, 7. listopada 2012. objavi vjernicima početak Godine vjere, te iz 

priložene okružnice pročitaju brojevi 1, 4 i 5 (što može biti umjesto propovijedi).  

 

2. Na pedesetu pak obljetnicu otvorenja Drugog Vatikanskog sabora, 11. listopada 2012., 

neka se oglase crkvena zvona u podne i neka zvone pet minuta kao znak naše radosti i 

zahvalnosti za taj povijesni i milosni događaj.  

 

3. Službeno otvorenje Godine vjere za Zadarsku nadbiskupiju bit će u ponedjeljak, 22. 

listopada 2012. pod večernjom misom u 19 sati u našoj katedrali. To je dan posvećen 

sjećanju na blaženoga Ivana Pavla II. Neka se to u oglasima objavi vjernicima, a 

svećenike i redovnike pozivam na koncelebraciju.  

 

4. Članove posvećenog i kontemplativnog života u našoj Nadbiskupiji pozivam neka u 

svoje dnevne molitve uključe nakane svetoga Oca kako bi današnji ljudi našim 

zauzimanjem, vjerom i svjedočenjem 'osjetili potrebu poput Samarijanke poći na 

zdenac slušati Isusa i crpsti s izvora iz kojeg teče voda živa' (Vrata vjere, br. 3).  

 

5. Neka nam svima Godina vjere pomogne otkrivati i proučavati bogatstvo nauka kojeg 

je Crkva ljubomorno čuvala i s velikom pažnjom tumačila i prenosila: Od Svetog 

Pisma do crkvenih otaca, od učiteljâ teologije do svetaca iz svih razdoblja povijesti 

kako bi vjernicima pružila sigurnost u njihovu svakodnevnom životu (vidi: Vrata vjere, 

br. 11). O drugim odredbama i preporukama bit će govora u drugim prigodama. 

†  Želimir Puljić, nadbiskup 

Zadar, 1. listopada 2012. 

 

 

2. Sugestije i prijedlozi za razdoblje trogodišnjeg hoda u vjeri: Br. 1883/2012  

 

Poštovana braćo svećenici i redovnici, 

 

U kolovozu ove godine uputio sam dopis (br. 1381) kojim sam informirao o prijedlogu za 

pastoralni program trogodišta u našoj Nadbiskupiji. O tom programu pisao sam i u okružnici 

'Proučavajmo razloge i temelje vjere naše' koju sam uputio početkom listopada ove godine. 



Koristim prigodu zahvaliti župnicima na odgovorima koje su dostavili o predviđenim točkama 

u pastoralnom programu u župama. Dvije su zapravo osnovne stvari koje će pratiti trogodišnji 

'hod u vjeri' u našoj Nadbiskupiji: Vrijeme i uobičajeni sadržaj programa. Na pretposljednjoj 

svećeničkoj rekolekciji don Antun Štefan je primijetio kako bi sadržaj u Godini vjere trebalo 

prožeti s malo 'više svećeničkoga žara i oduševljenja'. A programi i zadano vrijeme dobra su 

prigoda upravo za to: većim žarom svjedočiti ono što navješćujemo. I češće se sjetiti 

preporuke koju smo čuli u prigodi ređenja dok smo primali knjigu evanđelja: 'Dragi sine! 

Razmatraj Božji Zakon. Vjeruj što propovijedaš i budi svjestan onoga što činiš. A svoj život 

uskladi s onim što u službi vršiš!' U duhu ove preporuke, a u kontekstu zadanoga programa, 

evo i nekoliko sugestija, i prijedloga za ovo razdoblje trogodišnjeg hoda u vjeri.  

 

a. Posvetiti više vremena i pozornosti: 

 

- Posvetiti, dakle, vremena i pozornosti prvim suradnicima u župi: ministran-tima, 

katehetama, članovima župnih vijeća, bratstvima, vjerničkim društvima; i 

omogućiti ciljane susrete na kojima će čitati tekstove iz Svetoga Pisma i koncilskih 

dokumenata. 

 

- Posebice posvetiti pozornost onim obiteljima koje ove godine imaju krštenike i 

krizmanike u svom domu, kao i kumovima koje su odabrali.  

 

- Podržavati sve vidove pučkih pobožnosti koje postoje. A pokušati oživjeti one 

koje su vremenom zamrle, a ostavile su vidne tragove u vjerskoj tradiciji župe. 

 

b. Koje tekstove čitati? One koji govore o Crkvi, o Vjerovanju i krštenju: 

 

-    Iz konstitucije 'Svjetlo naroda' koja govori o Crkvi i Božjem narodu (LG 1-12);  

 

-    Iz Kompendija Katekizma Katoličke Crkve o Vjerovanju (br. 1.-217.); 

 

-   Iz Direktorija za pastoral sakramenata (izdala HBK 2008.) o sakramentima kršte-

nja i potvrde (str. 30.–53.). Navedene tekstove može se čitati u manjim skupinama 

tijekom tjedna, kao i pred okupljenim vjernicima na nedjeljnom euharistijskom slavlju 

(na koncu mise napr., 7 do 10 minuta najviše). 

 

-   Iz knjige 'Homilije pape Benedikta XVI. o krštenju'. 

 

c. Uz redoviti župni pastoral predvidjeti i uplanirati:  

 

- Misije u župi, duhovnu obnovu tijekom predviđenog trogodišta. 

 

- U vidu odgoja crkvenosti i svijesti važnosti partikularne crkve, uvrstiti u pastoralni 

program trogodišta i pohod katedrali, 'majci svih crkava naše nadbiskupije', gdje 

smo 22. listopada 2012. svečano otvorili Godinu vjere.  

 

- Isto tako nastaviti s praksom hodočašća vjernika iz čitave Nadbiskupije u svetište 

sv. Šime prema već uhodanom programu.  

 

- Hodočašća i pučke pobožnosti, naime, bile su i ostale izvrstan i prokušan način 

odgoja u vjeri. Na njima se ljudi upoznaju, uče moliti i dijeliti slične radosti i 



probleme. A vjera, znamo, nije samo individualna i osobna, nego i zajednička 

stvarnost. Zbog toga treba razvijati osjećaj za te pobožnosti. Njima je 

Kongregacija za Božanski kult posvetila poseban Direktorij, a prevela ga je i 

objavila KS 2003.  

 

d. Logo, biblijska slika, moto, molitva, zajednički pripjev: 

 

- Logo je poznat i usvojen. Bit će uputno odabrati molitvu koju bi se molilo na 

koncu mise prije blagoslova: Za dar vjere; za Crkvu i Papu; za obitelj; za duhovna 

zvanja. 

 

- Dobro bi bilo imati jednu biblijsku ikonu za svaku godinu s pripadajućim motom 

za to razdoblje od tri godine:   

 

 Napr. za prvu godinu, u kojoj je naglasak na Crkvi, mogli bismo imati biblijski 

događaj iz Emausa s motom: 'Umnoži nam vjeru, Gospodine!'  

 Za drugu godinu, u kojoj ćemo se usredotočiti na obitelj, mogli bismo uzeti 

biblijsku sliku iz Kane i moto iz Nina: 'Hrvatska katolička obitelj dnevno 

moli….' 

 Za treću godinu, u kojoj ćemo razmišljati o svećeništvu i svetoj misi, mogli 

bismo uzeti biblijsku sliku Posljednje večere s motom: 'Vi ste prijatelji moji!'  

 

- Bili bilo uputno, korisno i moguće u pojedinim godinama ovoga trogodišta 

osmisliti susrete u nekim od nadbiskupijskih lokacija, napr. Nin, Benkovac, Vrana, 

Zadar?! O tomu kao i o formulaciji prigodnih molitava, raspravit će Odbor za 

Godinu vjere i predložiti konkretne prijedloge.     

 

Draga braćo,  

Razdoblje Godine vjere pruža nam prigodu ponovno konzultirati, čitati i govoriti o saborskim 

dokumentima, Katekizmu katoličke Crkve, te posebice o Apostolskom vjerovanje i Božjim 

zapovijedima. Sve bi to trebalo pomoći da u nama raste naša svijest i odgovornost koju nam  

je Božja Providnost povjerila na našem krštenju i ređenju. Hranimo se Božjom riječju i 

euharistijom. I ne umarajmo se pružati svojom vjerom, ljubavlju i dosljednim životom 

'razloge nade koja je u nama' (1 Pet 3, 15).  

 

Svima pozdrav i blagoslov od Gospodina, 

 

†  Želimir Puljić, nadbiskup zadarski 

Zadar, 28. studenoga 2012. 
 


