
Hvaljen Isus i Marija!

Dragi salezijanci suradnici,
Na završetku moje službe u
pokrajinskom vijeću, željela bih ovim
riječima zaključiti svoj rad:
Hvala Gospodinu što me je pozvao u
Udruženje salezijanaca suradnika!
Proslava ovog vikenda, kada nas je
posjetio vrhovni poglavar, ispunila me
tolikom radošću što se opet susrećemo i
što je ponovno obitelj, Salezijanska
obitelj na okupu. 

"BUDITE SALEZIJANCI U SVIJETU"
 

UDRUŽENJE SALEZIJANACA SURADNIKA HRVATSKE
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UVODNA RIJEČ KOORDINATORICE U ODLASKU

Ovo vrijeme distanci i restrikcija uzelo nam je jedan dulji period, pa
tako je i ovaj moj mandat u 2/3 bio zahvaćen različitim
ograničenima. Žalim zbog toga jer se nismo uspjeli susresti po
središtima, kako je bilo planirano i kako smo to krenuli posjetom
Žepču u siječnju 2020. godine. U takvim okolnostima mnogo toga
smo radili za računalima i online. Uvjerena sam da nam je i takva
situacija dala još jedan podsjetnik iz poniznosti da čovjek snuje, ali
samo Bog određuje i da se trebamo dati voditi Njegovim putem,
služeći tamo gdje smo potrebni. Željela bih nam svima, da u
traženju svog suradničkog apostolata ne budemo orijentirani na
ono što mi želimo i što nam je zanimljivo i „zabavno“, već da služimo
tamo gdje je potrebno i gdje možda nitko drugi neće.

Hvala vam na povjerenju za ove tri godine kao koordinatora i
ukupno šest godina mandata u pokrajinskom vijeću! Ne brinite, ne
odlazim od Udruženja, moj trud i rad se nastavlja, samo u drugačijoj
ulozi i vjerujem da ćemo se često sretati. Dragim članovima
pokrajinskog vijeća s kojima sam zajedno služila, hvala od srca na
svemu: što su bili moja obitelj u svakom pogledu, što je s njima
svaki susret bio radost i doživljaj i zaključujem prilagođenim
riječima jedne pjesme: „Malo mi je jedan, jedan mandat s vama“

 



Potaknut susretom s Vrhovnim poglavarom volio bi naglasiti još jednom ono što
je i meni samom vodilja. PRISUTNOST. To nam je nekoliko puta don Angel
naglasio na susretu kao primarni cilj cijele salezijanske obitelji. Moramo biti
prisutni u zajednici, moramo biti prisutni u obitelji i Obitelji, moramo biti
prisutni u životima onih kojima smo poslani. Prisutnost razvija osjećaj
odgovornosti i pripadnosti Obitelji. Ako pripadamo nečemu želimo da to još
raste i razvija se. Zaista bilo je lijepo vidjeti u nedjelju onoliku Obitelj na okupu.
I mi smo odgovorni za Obitelj. Imamo obavezu pratiti sve one mlade koji su bili
na susretu Salezijanske mladeži, imamo obavezu pratiti svu onu djecu koja su
bila na susretu sa roditeljima članovima ADMA-e. Imamo obavezu prema svim
onim mladima koji nisu bili u Zagrebu a dio su naših mjesnih zajednica.
Obavezni smo jer smo obećali slijediti don Bosca. 

To je bio moj prvi koordinatorski „event“. Baš tu na susretu sa Vrhovnim
poglavarom. I krenem je čitati obrazac Obećanja, svi za mnom i sve to bude
super dok na kraju don Angel nije uzeo mikrofon i rekao: „ Ja kao Vrhovni
poglavar salezijanske obitelji i Udruženja salezijanaca suradnika prihvaćam vaše
ponovno obećanje i šaljem vas u svijet, da budete salezijanci svugdje“. Rekli bi
tri, dva jedan TILT! Cijeli dan sam nakon toga razmišljao o tome. Zaustavimo se
svi nad ovim riječima i što one zapravo znače. Svatko od nas će donijeti
zaključak što to znači za njega.

Nadam se da ćemo svi zajedno u budućnosti raditi kao Obitelj, jedna velika
obitelj koja ima jedan cilj. Ispuniti don Boscov san: „Želim vas vidjeti sretne
ovdje, i u vječnosti!“

Nadam se da ćemo Pokrajinsko vijeće USS-a i ja osobno biti prvi i pravi primjeri
kako zajedno raditi na dobro svih. Radujem se zajedničkom radu, naša vrata su
vam uvijek otvorena za bilo koju vrstu komunikacije.

Pozivam vas da nas kao Pokrajinsko vijeće i cijelo Udruženje stavite u svoje
molitve kako bi svi zajedno mogli biti dostojni don Boscovog poziva za spasenje
mladih.
U ime Pokrajinskog vijeća 
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RIJEČ NOVOG POKRAJINSKOG KOORDINATORA

Draga moja salezijanska obitelji,

Iznimna mi je radost i čast pozdraviti
vas sve u ime novog Pokrajinskog vijeća
USS-a. Naši suradnici predstavnici iz
cijele naše Pokrajine su nam udijelili tu
čast i odgovornost da vodimo naše
Udruženje tokom sljedeće tri godine.
Nadam se da ćemo ispuniti i njihova
očekivanja i opravdati povjerenje koje
nam je ukazano.

 

Nikola Banovac
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 VRHOVNI POGLAVAR U ZAGREBU
Povodom 100 godina salezijanske prisutnosti u Zagrebu i 50 godina osnutka
Hrvatske salezijanske provincije u subotu i nedjelju 15. i 16. listopada 2022. u
Zagreb je stigao Vrhovni poglavar Salezijanske družbe don Angel Fernandez
Artime. Tijekom subote susreo se sa Salezijancima na Knežiji i sa mladima na
Jarunu. U nedjelju se okupila cijela Salezijanska obitelj Salezijanci SDB, Kćeri
Marije Pomoćnice (FMA), Udruženje Salezijanaca suradnika (USS), Udruženje
Marije Pomoćnice (ADMA) i Don Boscovi bivši učenici. 
U veseloj i opuštenoj atmosferi dočekan je don Angel uz pjesmu i pozdrave.
Svim granama salezijanske obitelji uputio je prigodne riječi. Salezijancima je
naglasio da mlade okupljaju oko salezijanske obitelji te da ih nakon završetka
školovanja ne smijemo izgubiti već privući u Udruženje ili ADMA. Mlade treba
uvijek pozivati i da upoznaju put Salezijanace ili Kćeri Marije Pomoćnice.
Kćerima Marije Pomoćnice je poručio da svjedoče ljepotu života na koju smo svi
pozvani. Salezijancima suradnicima poručuje kako je potrebno rasti, prvo rasti u
identitetu, a onda i brojčano pozivajući druge da nam se pridruže te živjeti to u
obiteljima i na radnim mjestima. Don Bosco je imao jasnu viziju što želi od nas
suradnika, da možemo lakše doći i približiti se onima koji nas trebaju, kroz naša
radna mjesta, odnose sa susjedima, poznanicima, školama. Od Salezijanaca
suradnika očekuje se da žive s uvjerenjem svoj poziv i sa velikom simpatijom.
Prvi i osnovni apostolat Salezijanca suradnika, ali i ADMA-e je apostolat obitelji,
prije nego se zaputimo izvan obitelji prema drugima moramo stvarati zdravu i
lijepu vlastitu obitelj. ADMA-i je poručio kako je don Bosco želio udruženje koje
će nas uvijek podsjećati kako bez Marije ne možemo ništa. Pobožnost prema
Mariji Pomoćnici prati sav naš život i rad Salezijanske obitelji. Moramo biti
svjesni središnjeg mjesta koje ima Marija Pomoćnica u našim životima. Na kraju
je poručio kako očekuje od nas da rastemo u identitetu i obiteljskom duhu, te
da mlade ne izgubimo na putu već ih uvijek pozivamo da u Salezijanskoj obitelji
pronađu budućnost. 

Nakon druženja sa Vrhovnim poglavarom cijela salezijanska obitelj slavila je
svetu misu u Crkvi Sveta Mati Sloboda na Jarunu. Provincijal don Tihomir Šutalo
zahvalio se don Angelu što je došao među nas. 
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Ovaj mjesec je u Mađarskom Péliföldszentkereszt održan Regionalni sabor
Udruženja salezijanaca suradnika. Regionalni sabor je okupio četrdesetak
suradnika članova Pokrajinskih vijeća iz Bjelorusije, Češke, Mađarske, Poljske
(četiri Pokrajine), Slovačke, Slovenije, Ukrajine i Hrvatske (i BiH). Kroz nekoliko
izlaganja koja su pripremili članovi svjetskog vijeća (s. Lucrecia Uribe Duque i
Antonio Bocca) razmišljali smo o sinodalnom putu Crkve i koja je uloga našeg
Udruženja u tome putu. Također tokom sabora je izabrana nova regionalna
savjetnica za našu regiju koja je ujedno i dio svjetskog vijeća. To je Blažka
Markac iz Slovenije. Ovim putem joj čestitamo na ovom izboru. Lijepo je bilo
čuti i iskustva drugih suradnika, čuti njihove probleme, pokupiti neke nove
ideje za rad. Upoznali smo i neke nove mlade suradnike, sklopili prijateljstva,
razmijenili iskustva i ideje, i puni entuzijazma se vraćamo spremni za daljnji
rad. Našu Pokrajinu su predstavljali članovi novoizabranog Pokrajinskog vijeća
(Nikola Banovac-koordinator, Branka Vrbić-tajnica, Tomislava Bikić-rizničarka,
Sanja Mijolović-odgoj i formacija, s. Maja Dolenec-delegatkinja FMA). 
Možemo na kraju samo zaključiti:
Mnogi jezici, ista karizma, isti cilj!

 
 REGIONALNI SABOR UDRUŽENJA 

SREDNJE I ISTOČNE EUROPE

S povijesnog gledišta, razvitak
suradništva možemo podijeliti u tri
perioda. Prvi period je od 1922 do 1945
godine kada je s obzirom na brojčanost,
kvalitetu i aktivnost postiglo vidne
rezultate. Među suradnicima u to vrijeme
imamo ugledne ljude (Bauer, Stepinac,
Lach) U drugom razdoblju od 1945-1976
godine suradništvo je bilo raspršeno,
odnosno jedva je nešto mjestimično
postojalo. Treći period od 1976 godine pa
do danas rad sa suradnicima se
intenzivirao i poprima današnje obrise. 

Prvi popis salezijanskih suradnika iz
okolice konvikta u Vlaškoj ulici u Zagrebu
iz 1935/1936 godine ima 254 suradnika.
Također su navedene informacije o
suradnicima - tko ih je utemeljio, tko se
može upisati, koje su dužnosti.. .

U sljedećim brojevima newslettera
objavljivati ćemo crtice iz naše povijesti. 

 
 IZ POVIJESTI UDRUŽENJA- 

USUSRET 150 GODINA UDRUŽENJA



www.uss.hr koordinator@uss.hr Udruženje salezijanaca suradnika Hrvatska

Pratite nas na platformama

IZ ŽIVOTA UDRUŽENJA I SALEZIJANSKE OBITELJI

 

Tokom svibnja i lipnja izabrana su nova
mjesna vijeća u nekoliko naših središta.
Suradnici u Rudešu izabrali su: Damira
Hercigonju - koordinator, Snježanu Belinu
- rizničar, Snježanu Kovač - tajnik te
Tamaru De Marco - apostolat i formaciju.
Suradnici s Knežije izabrali su: Luku
Hudinčeca - koordinator, Martiniju
Bekavac - rizničar i Branku Tomić - tajnik.
Suradnici s Kmana izabrali su: Dušana
Vuletića - koordinator, Mira Vukovića -
tajnik, Tomislava Hrstića - rizničar i Melitu
Jugov za savjetnicu.
U Rijeci je izabrano vijeće u sastavu:
Rokenija Mežarić - koordinator, Andrija
Novaković - tajnik i Dunja Novaković -
rizničar.
U Podsusedu je izabrano vijeće u sastavu:
Damir Latin - koordinator, Janja Iveković -
rizničar i Ivica Linić - tajnik.
U Žepču su izabrani Slavica Jukić -
koordinatorica, Mara Boras - rizničar i 
 Elizabeta Spajić - tajnik.
Svim starim vijećima zahvaljujem na
njihovom radu i doprinosu Udruženju, a
novima zahvaljujemo na prihvaćanju
službe.

 

U rujnu se održao redoviti izborni Sabor
Udruženja salezijanaca Hrvatske. Okupilo se
tridesetak suradnika i povjerenika iz sedam
naših središta. Naš susret započeli smo
svetom misom koju je predvodio Povjerenik
SDB za USS Don Josip Stanić. Nakon
uvodnih pozdrava i izvještaja po službama
članova Pokrajinskog vijeća imali smo
formativni trenutak s temom iz Karizmatske
iskaznice salezijanske obitelji o odgoju za
zajedništvo i poslanje, nakon čega je
uslijedio rad po manjim grupama. U
poslijepodnevnom dijelu programa se
pristupilo izboru novog Pokrajinskog vijeća.
Od 13 kandidata, biralo se 5 članova novog
Pokrajinskog vijeća.
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Povodom blagdana sv. Vida, zaštitnika
grada Rijeke i Riječke nadbiskupije, gđi
Ani Kovačević, salezijanki suradnici
Mjesnog središta Marija Pomoćnica,
Rijeka, uručena je Medalja sv. Vida.
Tijekom svečane Večernje koju je u
katedrali predvodio riječki nadbiskup
koadjutor mons. Mate Uzinić, sedmero
zaslužnih vjernika laika koji su se istakli
zauzetim i nesebičnim djelovanjem u
svojim župama i društvu, primilo je
Medalju zahvalnosti sv. Vida.
Gđa Ana Kovačević rodom je iz Budaka u
Lici, ali od svoje devetnaeste godine živi u
Rijeci. U župi Marije Pomoćnice, i kao
župljanka i kao članica Udruženja
salezijanaca suradnika, aktivna je od 1976.
god. Od brojnih aktivnosti u župi ističe se
njezina revna briga za održavanje i
uređenje liturgijskog prostora i ruha kao i
djelovanje u pastoralnom vijeću, a često je
svojim izravnim angažmanom sudjelovala
u odvijanju raznih programa za djecu i
mlade, od oratorija i dječjih ljeta do
duhovnih obnova i drugih programa za
mlade.
Ponosni smo što je jedna od dobitnika
upravo salezijanka suradnica i radujemo
se s gđom Anom tom priznanju.

"Iznad svega, budite pripravni drugima služiti. 
Očekujte i tražite od sebe više nego od drugih.” 

don Bosco

 

POKRAJINSKI SABOR USS-a

NOVA MJESNA VIJEĆA

MEDALJA ZAHVANOSTI SV.
VIDA SURADNICI ANI KOVAČ

GODIŠNJE DUHOVNE VJEŽBE

Sredinom Lipnja u Žepču, u KŠC-u "Don
Bosco" održane su godišnje duhovne
vježbe Udruženja. Na susretu sudjeluju
predstavnici nekoliko naših središta iz
cijele Hrvatske, a program vodi don Ivan
Širić. Program je započeo euharistijskim
klanjanjem a program je još sadržavao 
 Lectio Divinom, molitvom krunice i
ostalim duhovnim sadržajima. Okupilo se
desetak suradnika iz različitih središta
naše Pokrajine.

 


