
 Postaje pastoralnog puta 

 
Kako je sve počelo … 

Biskup Peter Kohlgraf je u prvoj godini svoje biskupske 

službe razgovarao s mnogim ljudima: u ordinarijatu, u 

dekanatima, s pojedinim skupinama i raznim tijelima 

biskupije. Slušajući htio je shvatiti kako po mišljenju 

drugih ljudi treba izgledati suvremena Crkva. Povrh toga, 

biskupovi suradnici su se raspitivali u drugim 

biskupijama, kako bi saznali što se tamo čini za kvalitetan 

razvoj Crkve. 

 

Konkretno planiranje 

Imajući sve ovo u vidu biskup Peter razradio je temeljne 

crte pastoralnog puta u našoj biskupiji. Od jeseni 2018. 

koordinacijski ured mu pomaže u objedinjavanju 

raznoraznih želja i stajališta. 

 

Vrijeme duhovne pripreme 

U Vazmeno vrijeme 2019. započeo je Pastoralni put s 

naglaskom na važna duhovna pitanja, a to su:  

Na koji način želimo i možemo danas, ali i 2030. godine, 

biti Kristovom Crkvom? Koje stavove nam je potrebno 

zauzeti kako bismo postajali sve više Crkvom koja dijeli s 

drugima? Ova pitanja će nas pratiti na našem daljnjem 

putu. 

 

Prva faza 

U proljeće 2019. na sastancima dekanata stvari su 

postale konkretne, jer je pred suradnike u dekanatu 

postavljena važna zadaća. Naime, pozvani su do ljeta 

2021. izraditi pastoralne koncepte koji će se moći 

primjenjivati u budućnosti u novim pastoralnim 

prostorima. Što to točno znači? To ćemo detaljnije 

objašnjavati u obavijestima koji ćete primati uz opise 

ovih faza. 

  

 

 

Druga faza 

Zatim slijedi rasprava o pastoralnim konceptima, koji će 

poslije poslužiti i kao osnova za daljnji rad. Biskup će, 

osim toga, određivati i nove pastoralne prostore u 

kojima će se dalje razvijati i ostvarivati spomenuti 

koncepti. U razdoblju od 2022. do 2030. godine od 

postojećih župa u biskupiji oformit će se pedesetak novih 

župa. 

 

Treća faza 

Te nove i veće župe ne bi trebale postati tek proširene 

župe dosadašnjeg tipa. One bi se, prije svega, trebale 

umrežiti, pri čemu će se na različitim mjestima odvijati 

raznolik crkveni život i sudioništvo života i vjere. 

U trećoj fazi će biti naglasak na aktivnoj Crkvi kao i na 

uključivanju širokog župnog prostora u ostvarenju 

kvalitetnog međusobnog povezivanja. 

 

Na našoj internetskoj stranici možete pronaći brojne 

materijale o pastoralnom putu, koji vam mogu poslužiti 

kao informacija ili za vašu osobnu molitvu i međusobnu 

razmjenu, a možete ih upotrijebiti i u liturgijskim 

slavljima. Bilo bi nam drago kada biste se redovito služili 

tim sadržajima! 

 

 

 

 
Izdao u kolovozu 2019.: 

Koordinacijski ured za Pastoralni put 

Biskupski ordinarijat u Mainzu, Postfach 1560, 55005 Mainz 

pastoraler.weg@bistum-mainz.de 

Daljnje informacije potražite na: 

http://www.pastoraler-weg.de
 

 

Pastoralni put 

u biskupiji Mainz: 

O čemu je riječ? 
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Pastoralni put u biskupiji  Mainz:  

o čemu je riječ?  

 
„Pastoralnim putem“ nazivamo budući razvoj i 

obnovu Crkve u biskupiji Mainz. Taj se put odnosi 

kako na duhovnu tako i na organizacijsku razinu, a 

cijeli ovaj proces je pod geslom „Crkva koja dijeli s 

drugima“. 

 

 

Crkva i društvo se mijenjaju. Stoga vas biskup Peter 

Kohlgraf poziva da budete sudionici u oblikovanju 

tih promjena, a ponajprije vam postavlja sljedeća 

važna pitanja: 

 

 Što čovjeku današnjice treba od Crkve? 

 Kako ćemo navijestiti poruku Evanđelja, upravo 

onima koji ga za svoj život još nisu (tako 

intenzivno) otkrili? 

 Zašto i kako želimo danas biti Kristovom 

crkvom? 

 

Odgovori na ova pitanja temelj su naših sljedećih 

koraka na Pastoralnom putu. Naime, svakim 

korakom želimo se suočiti s izazovom, kako u 

duhovnom tako i dušobrižničkom smislu. No, želimo 

se suočiti i sa strukturnim, kadrovskim i financijskim 

pitanjima.  

Crkva koja dijeli s drugima: 

Kako treba izgledati takva Crkva? 

 

 
 

Budućnost u brojkama i 

činjenicama: 

Zašto je potreban ovaj put? 

 
Cilj Pastoralnog puta je pronaći i zadržati kvalitetne 

oblike, u kojima možemo dijeliti našu vjeru i u kojima 

možemo svi zajedno biti kršćaninom i kršćankom.  U 

tome ćemo uspjeti samo ako priznamo da pred nama 

stoje izazovi i ako razvijamo nove ideje kako ih svladati: 

 

 Vjerojatno će broj katolika u biskupiji Mainz s 

današnjih 720.000 pasti na 610.000 u 2030. godini. 
 

 Broj svećenika, stalnih đakona, župnih i pastoralnih 

suradnika i suradnica će se također znatno smanjiti. 
 

 Od 2021. do najkasnije 2030. godine 134 župne 

grupe i župne zajednice, koliko ih ima danas u 

biskupiji, objedinit će se u pedesetak župa. Želja nam 

je da u tim novim umreženjima možemo Crkvu, 

sasvim konkretno u brojnim župama i mjesnim 

crkvama, osobno iskusiti i doživjeti što je moguće 

intenzivnije. 
 

 Zgrade, posebice crkve, vrijedno su blago. No, njihov 

broj i veličina neće se više moći u onoj mjeri kao do 

sada financirati. U budućnosti će biskupija moći 

staviti na raspolaganje samo polovicu od potrebnih 

troškova. 
 

 Također i za pastoralno djelovanje treba pronaći 

financijska sredstva. Do 2030. očekujemo smanjenje 

poreznih prihoda od barem 30 %. 

•Želimo dijeliti radost i nadu, tugu i strah svih 
ljudi. Teme kojima se bavi svijet i ljudi uopće 
trebaju postati teme naše Crkve. 

Dijeliti život 

•Našu vjeru možemo naviještati samo u 
zajedništvu. Naše župe i lokalne crkve trebaju 
davati poticaje u misionarskom smislu.  

Dijeliti vjeru 

•Važni resursi Crkve su ljudi koji za nju 
rade, ali i materijalna dobra kao što su 
zgrade i novčana sredstva. Njih treba 
pravedno koristiti, a vrijednosti trebaju 
služiti ljudima koji su povjereni Crkvi. 

Dijeliti resurse 

 

•Krštenjem svaka osoba smije preuzeti 
odgovornost u Crkvi. Želimo ojačati zajedništvo 
i pronaći nove oblike i odgovoriti na pitanje 
kako ta odgovornost može konkretno izgledati 
i kako ju možemo međusobno podijeliti. 

 

Dijeliti odgovornost 


