
Odgojiteljice vrtića „Vrapčić“ Drnje na Kaptolu  11/12.studeni 2016. 

U organizaciji Nacionalnog katehetskog ureda hrvatske biskupske konferencije  i Agencije za odgoj i 

obrazovanje  Republike Hrvatske na dvodnevnom stručnom skupu u Zagrebu  na temu Komunikacija i 

milosrđe, nazočile su i odgojiteljice dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje i podružnice „Potočić“ Koprivnički 

Bregi . 

Radionicom pod nazivom Rahamim רחמים  , predstavile su svoj rad i djelovanje na temu ovogodišnje 

Jesenske katehetske škole. 

Cilj radionice vezan uz tematsku jezgru bio je naslutiti bratstvo svih ljudi, bez obzira na različitost, kao 

i međusobnu ljubav Oca , koji nas drži zajedno, poticanje empatije primjerom osobnog svjedočanstva 

odgojiteljica, živjeti i svjedočiti ljubav za drugog te to prenositi na djecu, roditelje, sredinu u kojoj se 

živi, te tražiti načine djelovanja preko granice suradnjom sa misionarima, te tako djelovati ne samo 

lokalno nego i globalno, postati misionar milosrđa, ostati vjeran Gospodinu u izazovima novog 

vremena, životom svjedočiti svoju vjeru  te bez predrasuda slijediti i živjeti Kristovu zapovijed „Ljubite 

jedni druge kao što sam ja ljubio vas“. Upoznati nazočne primjerima vlastitog iskustva, otkrivanja 

brata i sestre u ljudima drugačjim od nas po vjeri, boji kože, načinu života negdje čak osuđenih na 

preživljavanje, te vrtić kao mjesta odgoja za ekumenizam i međureligijski dijalog  ; prihvaćanje 

sličnosti u različitosti. 

Naziv radionice vrtića   Rahamim   רחמים  (iskreno milosrđe)  osmišljen je prema  poruci njegove 

svetosti Pape Franje za trideset i prvi svjetski dan mladih 2016. 

„Blago milosrdnima, jer oni će zadobiti milosrđe“ (Mt 5:7) 

Papa Franjo jasno izrekao svoje mišljenje: „Ono što Crkva danas treba je sposobnost vidati rane i 

grijati srca ljudi – blizinu i povezanost“ (Ljubav ove vrste uključuje stvaranje prostora za druge u nama 

samima i mogućnost suosjećati, patiti i radovati se s našim bližnjima ; citat: Opus dei) Rahamim rađa 

čitav niz čuvstava, među kojima su dobrota i nježnost, strpljivost i razumijevanje te  bezuvjetna 

spremnost na praštanje. 

Brojne nazočne sudionike  u radionici  Rahamim  odgojiteljice su uvele  plesnom koreografijom   na 

muziku i pjesmu  : Himna Svjetski dan mladih / SDM 2016 Blagoslovljeni , milosrdni  - Блаженні 

милосердні koju je koreografski  postavila odgojiteljica Jelena Matijaško. 

 Vodeći se porukama Pape Franje„Otvorite vrata i vrata srca“  u daljnjem tijeku radionice nazočni su  

upoznati s djelovanjem i činjenjem konkretnih  djela  milosrđa prilikom izbjegličkog vala na Botovu - 

kraj Drnja : svjedočanstvo volontiranja, komunikacija , oživotvorenje vjere kroz djela ,  načine 

uključivanja djece, roditelja, odgojitelja i svih zaposlenika vrtića u danonoćnu pomoć migrantima u 

našem okruženju (svjedočanstvo volontiranja kroz priču  Snježane Tišljarić). 

Na općoj tjednoj audijenciji na Trgu Sv. Petra, Papa je govorio o sudbini migranata koji "u ovom 

trenutku proživljavaju realno i dramatično stanje egzila, daleko od domovine, dok su im još uvijek 

pred očima ruševine njihovih kuća, u srcu strah, a često i patnja zbog gubitka drage osobe". Kako je 

moguće da toliko patnje snađe muškarce, žene i nevinu djecu", upitao se Papa. 

 



 

Izvor fotografije internetske stranice 

Te izbjeglice su "ondje, na granici, jer su tolika vrata i tolika srca zatvorena", rekao je Papa Franjo. 

„Potreban nam je razgovor, otkrivanje bogatstva svakoga od nas, vrednovanje onoga što nas 

ujedinjuje te doživljavanje razlika kao mogućnost rasta, pritom poštujući svakog pojedinca. Prijeko je 

potreban strpljiv dijalog, pun povjerenja, tako da pojedinci, obitelji i zajednice mogu prenositi 

vrijednosti vlastite kulture i prihvaćati sve ono dobro u tuđim iskustvima.“ Papa Franjo 

U drugom dijelu radionice  pod nazivom Otvorite granice srca  svjedočenja vjere na djelu, govorio  je 

Damir Vujnovac, maratonac iz Sahare, suradnik i prijatelj vrtića, iz Varaždina. 

 

 

 

Damir Vujnovac putovanjima spaja tri svoje unutarnje motivacije: otkrivanje novoga, upoznavanje 

ljudi, njihovih običaja, kulture , vjere ali  i pisanje kojim ostavlja trag putovanja.  U gradovima 

pronalazi ljude, a u pustinjama sebe. Penjanje pustinjskim stijenama i život s Beduinima u Jordanu, 

sudjelovanje u maratonu među izbjegličkim naseljima Zapadne Sahare i  istraživanja Bliskog  istoka 

podjednako ga inspiriraju kao i skriveni dijelovi višemilijunskog Londona ili Atene. 

 



 

 

„ Naš je život nemjerljivo udobniji, ali i puno udaljeniji od onog uistinu osnovnog i važnog. Život u 

pustinji nekako te vrati na početak u kojem nemaš ništa i svaki mali napredak velika je stvar. 

Saharawiji u tom okrutnom okruženju žive u četiri izbjeglička grada, točnije, naseljima od četrdesetak 

tisuća stanovnika, a unatoč neimaštini organizirali su tridesetak dječjih vrtića, tridesetak osnovnih i 

sedam srednjih škola. Školovanje su proglasili obaveznim i njihova je pismenost gotovo stopostotna. 

Unatoč tome, pisanih tragova njihove kulture nema dovoljno, pa sam smislio kako im u tome mogu 

pomoći. 

Pokrenuo sam projekt prikupljanja pisanih radova školske djece Saharawi naroda, koje želim u 

četverojezičnom izdanju (na arapskom, španjolskom, engleskom i hrvatskom jeziku) otisnuti u knjizi, 

čije ću im primjerke odnijeti sljedeće godine, na sedamnaesti Saharski maraton.“  

Sudionici radionice svojim dobrovoljnim prilozima pripomogli u projektu „Dječji glas iz Sahare“ a to 

još uvijek mogu i svi ljudi dobre volje koji u dane koji su pred nama kada na poseban način činimo 

djela milosrđa srcem prihvate poziv g. Damira te time pomognu djeci u izbjeglištvu u Sahari.  

http://zagrebin.hr/damir-vujnovac-pustinje-me-fasciniraju-mirom-i-posebnom-energijom-koju-u-

njima-nalazim/ 

http://varazdinski.rtl.hr/drustvo/damir-vujnovac-posjetio-saharu-i-pokrenuo-projekt-djecji-glas-iz-

sahare 

Tijekom radionice sudionicima su odgojiteljice vrtića prenijele svoje iskustvo djelovanja unutar i  

izvan granica Republike Hrvatske bez obzira na jezičnu i inu  barijeru koja nije bila uzrok da se 

komunikacija ne ostvari : Chipole- Tanzanija,  kumčad preko Udruge Zdenac , Škole za Afriku, Marijini 

obroci, Afganistan-suradnja s MORH-om, Canada, Rusija- Taganrog, Subotica-Vojvodina, Slovenija, 

Mađarska ; ostala djelovanja i djela milosrđa prema potrebnima  ( Udruga „Krijesnica“ Onkologija, 

Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“, Udruga slijepih, Udruga Betlehem Karlovac , Udruga 

Roma, djeca „leptiri i brojni drugi pomaganja potrebitima u našem okruženju, starima ,nemoćnima, 

obiteljima s više djece ostalima.. ) 

 Za završetak radionice  pripremljen je  zajednički Agape svih sudionika radionice  koji je realiziran  uz 

suradnju sa Srednjom Obrtničkom školom Koprivnica ( smjer kuhar) koji su   za ovu prigodu uz 



profesore praktične nastave  pripremili   različite vrste hrane  / zalogajčića specifičnih za pojedine 

zemlje svijeta od  Izraela do Meksika. Sliku od hrane pod nazivom „Od Kine do Podravine“ osmislila je 

u obliku kontinenata   odgojiteljica Antonija Novak. 

Cijelu radionicu meditativnim tekstovima vodila je odgojiteljica-moderatorica Diana Šarek. 

Tekst: 

Snježana Tišljarić voditeljica radionice Rahamim, ravnateljica vrtića „Vrapčić“ Drnje 

 

 

 

 

 


