NAPUTAK ZA VODITELJA/ICU GRUPE
Poštovani/a voditelju/ice grupe mladih!
Drago nam je da ste, zajedno sa svojom grupom, sudionici Susreta hrvatske katoličke mladeži, koji se ove
godine održava u našoj Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji i u gradu Vukovaru. Nadamo se kako ćete se ugodno osjećati na istoku Domovine, u našim župama i domovima, u našim obiteljima i zajednicama. Želimo da se prigodom
ovoga Susreta doista dogodi blizina svih naših gostiju i nas domaćina, kako bi ovaj veličanstveni događaj doista bio
plodonosan svim sudionicima, kao i domaćinima. Molimo dobroga Boga da na sve nas, po ovome Susretu i našem
zajedništvu, izlije obilje svoga blagoslova na svoju Crkvu, na naše nad/biskupije, župne zajednice i obitelji.
Kako bi ovaj događaj bio doista plodonosan, potrebno je i da prođe u najboljem redu. Želimo učiniti sve
da se vi, naši gosti, osjećate ugodno u našoj Nadbiskupiji, jer u vama ne vidimo samo goste, nego i braću i sestre s
kojima želimo dijeliti ovo radosno zajedništvo. Stoga smo slobodni i od vas zamoliti nekoliko stvari kojima, sa svoje
strane, možete pridonijeti što blagoslovljenijem, boljem, ljepšem i ugodnijem Susretu. Ovih nekoliko naputaka
nemojte shvatiti kao nešto negativno, nego kao kratki podsjetnik na to što činiti u danom trenutku.
Ponajprije vas molimo da se sa domaćinima dogovorite o vremenu dolaska. Može se doći i ranije u župe,
kako bi se mladi odmorili i okrijepili za program koji će biti u župama. Program će započeti od 16.00 sati. U
mnogim župama domaćini su se potrudili doista vam pripraviti lijepi program u molitvi, razmišljanju i druženju.
Nagradite njihov trud svojim sudjelovanjem. Ovo nam je posebno bitno, jer je promjena u koncepciji susreta došla
upravo iz želje za većim doprinosom i sudjelovanje župnih zajednica u ovome susretu.
Također vas molimo da mladi Vaše grupe subotu navečer većinom iskoriste za druženje sa domaćinima, a
ne izlaske van. Svjesni smo kako je mladome čovjeku izlazak bitna sastavnica vikenda, no bilo bi dobro da si posvijeste kako ovo nije vikend poput tolikih drugih, nego, dapače, vrlo poseban i drugačiji. Ukoliko, pak, uz pristanak
domaćina, i odu van, potrebno je da se vrate na vrijeme, jer program u Vukovaru počinje rano, što znači i rano
buđenje, pa tako i rani polazak prema Vukovaru.
U Vukovar je potrebno doći u vrijeme koje vam je naznačeno. Vukovar nije veliki grad, a u ove dane u
Vukovaru će se odvijati i drugi događaji, mimo SHKM-a, što je uvjetovalo i određene prometne i infrastrukturne
promjene u gradu. Stoga grad ne može odjednom primiti veliki broj autobusa, nego je potrebno dolaziti u nekoliko „valova“ kako ne bi došlo do prometnog kolapsa. Stoga vas još jednom molimo da tempirate dolazak unutar
naznačenog vremena koje ste dobili. Molimo vas da ne dolazite u Vukovar na „svoju ruku“ izvan vremena, jer time
nama i policiji otežavate posao.
Također ćete dobili i oznaku za autobus, odnosno oznaku parkirališta, što će policiji poslužiti da vas uputi
na prostor gdje će biti parkiran autobus vaše grupe.
Ukoliko vaša grupa nije na popisu onih koji će na početku biti iskrcani na groblju i prisustvovati molitvi na
groblju, molimo vas da razumijete kako je, zbog prometnih i vremenskih ograničenja, bilo nužno tako organizirati
početak molitve. No, vaša grupa, ukoliko to želi, moći će posjetiti groblje i pomoliti se za sve žrtve u poslijepodnevnim satima, kada je sudionicima osiguran prijevoz gradskim autobusima do samoga groblja.
Također vas molimo da, kada dođete na mjestu iskrcaja, što brže napustite
autobuse kako bi se iskrcaj svih grupa napravio što učinkovitije. Pripremite svoje grupe
na iskrcaj prije nego autobus stane, kako bi se što prije napustio autobus i time spriječilo stvaranje prometnih čepova. Jako je bitno da se na ovo obrati velika pažnja!
Na mjestima iskrcaja biti će prisutni volonteri i policija koji će vas uputiti
kako doći do mjesta gdje se održava program.
Za vrijeme programa molimo vas da se pridržavate naputaka volontera i
organizatora.

Na akreditacijama koje ste dobili nalazi se broj ulaza i oznaka polja u kojem ćete biti smješteni za vrijeme
trajanja euharistijskoga slavlja. Ulazi će biti vidljivo označeni, stoga vas molimo da idete na ulaz koji vam piše na
akreditaciji, kako se ne bi stvarali čepovi, jer se neće moći slobodno ulaziti na prostor održavanja svete mise iz
sigurnosnih razloga, nego samo sa akreditacijom. Zbog sigurnosnih provjera ulaz će biti nešto sporiji stoga idite na
ulaz koji vam je naznačen na akreditaciji.
Nemojte ići u neko drugo polje, osim naznačenoga, jer je prostor na kojemu se održava sveta misa dosta
ograničen i može primiti naznačeni broj osoba. Svako nepoštivanje u ovome slučaju može dovesti do prekrcanosti
nekih polja, a što može rezultirati neželjenim posljedicama.
Po završetku svete mise moći tko bude želio moći će se okrijepiti, a poslijepodnevni program započinje
od 14:00 sati. Mladi mogu sudjelovati na programu u središtu grada, mogu autobusima ili pješice obići neka od
znamenitih mjesta u gradu, poći u neku od vukovarskih crkava na molitvu i sl.
Poslijepodnevni program trajat će do 18:00 sati, kada će započeti veliki završni koncert na kojemu će
nastupati eminentan imena naše duhovne glazbene scene Alan Hržica, Ivana Husar Mlinac, Marija Husar Rimac,
Božja pobjeda, kao i naš slavonski rock-band Opća opasnost. Pozivamo vas, ako ste odlučili odmah u nedjelju poći
svojim kućama, da ipak ostanete na ovome koncertu koji je doista jedinstven u povijesti Susreta. Vjerujemo kako će
i mladima biti zanimljivo prisustvovati koncertu na kojem su ovi popularni izvođači.
U svakome slučaju, molimo vas da, kada budete išli iz Vukovara, bilo svojim kućama ili nazad u župe u
kojima ste noćili sa subote na nedjelju, da slijedite upute volontera gdje ćete se moći ukrcati na autobus. Po naputku policije, prije nego autobusi mognu izaći s parkirališta, morat ćete stupiti u kontakt s koordinatoricom na broj
mobitela: +385 91 559 89 84. Zapamtite oznaku autobusa i mjesto parkiranja, koje ćete dati koordinatorici. Nakon
toga vaš će autobus krenuti prema mjestu ukrcaja. Slijedite upute policije za siguran izlazak iz grada
.
Sve ovo napisano je u želji da ovaj Susret prođe u najboljem mogućem redu, da vam se daju određen informacije koje su potrebne, kao i da imate mali podsjetnik na sve što je potrebno činiti kao voditelj grupe na ovakvom
putovanju. Vjerujemo kako ste većine ovdje napisanih stvari i sami svjesni,no, nikada nije na odmet podsjetiti se.
U nadi kako će i vama i nama ovaj Susret biti blagoslovljen i ostati u lijepoj uspomeni, srdačno vas
pozdravljamo i radujemo se skorom viđenju!
Vaš

Organizacijski odbor SHKM-a

