
Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu   

Studij sociologije 

kolegij Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu 

 

 

 

Andrea Šuran  

 

Hrvatsko iseljeništvo: Južna Afrika 

 
Seminarski rad 

 

 

Nastavnici: 

doc. dr. sc. Andreja Sršen 

Tomislav Markić, pred. dr. sc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, svibanj 2020. 

 

 



2 
 

Sažetak 

Prema nekim izvorima, iseljavanje Hrvata u Južnu Afriku započelo je oko 1885. godine. U 

početku se radilo o pojedinačnim, i često „slučajnim“ naseljavanjima. S obzirom da je veliki 

broj Hrvata radilo na engleskim i nizozemskim brodovima kojima su rute prolazile jugom 

Afrike, nije rijetkost da su se silom prilike našli upravo tamo. Nakon otkrića dijamanata i 

zlata, Hrvati su se, poput stanovnika drugih zemalja, u velikom broju uputili u Južnu Afriku 

kako bi radili u rudnicima. Iako je rad tamo pružao sigurno zaposlenje, bio je vrlo opasan 

zbog minimalnih sigurnosnih uvjeta. Oni koji su ipak to pretrpjeli i uštedili potreban novac, 

počeli su se baviti i drugim poslovima, poput trgovine, poljoprivrede i pomorstva. Uz puno 

truda i rada danas Hrvati i njihovi potomci u Južnoj Africi pripadaju bogatijem dijelu 

stanovništva. Iako ih je danas između šest i osam tisuća, samo oko tisuću do dvije tisuće 

iseljenika govori hrvatskim jezikom i održava kontakt sa Hrvatskom. Najveći broj hrvatskih 

iseljenika i njihovih potomaka danas živi u Johannesburgu, gdje djeluje i Hrvatska katolička 

misija, oko koje se organizirano okuplja i najveći broj Hrvata. Organiziraju se i različite 

vjerske, svjetovne, kulturne, znanstveno-obrazovne, kulturne i humanitarne aktivnosti. Osim u 

samoj Južnoj Africi, postoji i misijska postaja sv. Leopolda Bogdana Mandića u Zambiji, koja 

svojim pripadnicima olakšava težak život na tom području. U stvaranju misija, župa i 

zajednica Hrvata u cijelome svijetu, najveću ulogu ima Ravnateljstvo za dušobrižništva za 

Hrvate u inozemstvu, ali i sve organizacije koje su mu prethodile.  
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1. Uvod  

Tema ovog rada je hrvatsko iseljeništvo na području Južne Afrike.  

Točan broj hrvatskih iseljenika u Južnoj Africi je teško precizno odrediti, ali vjeruje se da se 

brojka kreće između šest i osam tisuća iseljenika. Od njih, oko 1500-2000 govori hrvatskim 

jezikom i održavaju blisku vezu sa Hrvatskom. Kako bi im olakšali život u stranim zemljama i 

omogućili održavanje jezika i kulture, Hrvatska zajedno sa raznim državnim i crkvenim 

institucijama u Južnoj Africi i drugim zemljama cijelog svijeta organizira Katoličke župe, 

misije i zajednice hrvatskih iseljenika. 

Namjera ovog rada je upoznavanje sa početcima iseljavanja Hrvata na područje Južne Afrike, 

stvaranjem prvih župa, misija i zajednica te upoznavanje sa životom i mogućnostima hrvatskih 

iseljenika danas.  

Nakon što se prouči kratka povijest iseljavanja hrvatskih iseljenika u Južnu Afriku, govorit će 

se o organizacijama namijenjenim hrvatskim iseljenicima, njihovom životu danas te konkretno 

o hrvatskoj inozemnoj pastvi i Ravnateljstvu dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. 
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2. Kratka povijest iseljavanja na područje Južne Afrike 

Iako početci i povijest iseljavanja Hrvata u Južnu Afriku nisu vrlo precizni i detaljno opisani, o 

toj bi se temi moglo detaljnije raspravljati i analizirati. Međutim, za potrebe ovog rada ukratko 

će se navesti prva poznata pojedinačna naseljavanja i najosnovnije činjenice povijesti 

naseljavanja Južne Afrike.  

          Glavni smjerovi kretanja migracija hrvatskog iseljeništva definitivno nisu bili usmjereni 

prema Južnoj Africi, već prema Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Južnoj Americi, 

Australiji i Novom Zelandu. Bez obzira na to, određeni broj ljudi pronašlo je svoje utočište na 

afričkom kontinentu. Broj hrvatskih iseljenika na tom području nikada nije narastao ni približno 

broju iseljenika u ostatku svijeta, stoga je i interes za njih u početku bio vrlo slab, što je 

rezultiralo i manjkom literature. (Laušić, 2003: 239) 

          Ante Laušić (1940. – 2012.), hrvatski povjesničar i nekadašnji ravnatelj Instituta za 

migracije i narodnosti, u svom je radu Hrvatska katolička misija u službi južnoafričkih Hrvata 

proučio je nekoliko izvora iz kojih je nastojao „izvući“ početke hrvatskog iseljeništva u 

Južnoafričkoj republici.  

          Prema Većeslavu Holjevcu, prvi hrvatski emigranti nastanili su to područje oko 1885. 

godine. Selidbe su uglavnom bile pojedinačne, a s obzirom da se takva praksa kroz povijest nije 

mnogo mijenjala, broj migracija u Južnoafričku republiku relativno je mali. (Laušić, prema: 

Holjevac, 1968: 256)  

          Tvrtko Andrija Musalo, kojeg sam Laušić smatra najboljim poznavateljem dotične 

problematike, navodi da je prvi Hrvat koji je nastanio Južnu Afriku bio Franciscus Drago, 

aktivni vojnik u službi Istočnoindijske-nizozemske kompanije, rodom iz današnjeg Herceg 

Novog (Hercegovina). On se u sklopu svoje službe 1757. godine našao u Cape Townu,  a 

naseljavanja takve vrste za vrijeme 18. stoljeća bilo je podosta, s obzirom da se veliki broj naših 

ljudi nalazilo na engleskim i nizozemskim brodovima. 1829. godine, Istranin Jeronim 

Marinković u Južnu Afriku je došao sa skupinom Talijana te se ubrzo oženio Nizozemkom. S 

njom je stvorio obitelj od osmero djece, a njegovi potomci i danas žive u Južnoj Africi. (Laušić, 

prema: Mursalo, 1985: 9) 
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2.1. Otkriće dijamanata i zlata  

Prve naznake većeg broja useljavanja Hrvata na područje Južne Afrike pronalaze se u vrijeme 

pronalaska zlata i dijamanata u koloniji Cape i Transvaalu. To potkrjepljuju i popisi 

stanovništva, prema kojima je „cenzus iz 1875. zabilježio u koloniji Cape četrnaest emigranata 

iz Austrije, tri iz Mađarske i 68 iz Italije, a onaj iz 1891. već 229 osoba iz Austro-Ugarske (gdje 

među prvima i drugima valja tražiti Hrvate). Hrvata je moralo biti, i nedvojbeno je bilo, i u 

Transvaalu.“ (Laušić, 2003: 241)  

          Ubrzo nakon otkrića dijamanata veliki broj ljudi uputilo se u Južnu Afriku u želji da se 

obogate, a među njima su bili i Hrvati. Međutim, Hrvati u tom poslu nisu prošli dobro kako su 

očekivali, a za to su ih sprječavale razne prepreke. Neke od njih su bile nedovoljno poznavanje 

jezika, ne informiranost i slabo obrazovanje. Osim toga, uvjeti rada bili su vrlo loši te su mnogi 

radnici smrtno stradavali. (Tržić, prema: Mursalo, 1757.-1997.: 37-38)   

          Nakon otkrića zlata, otvorile su se nove mogućnosti i prilike za rad. Iako je rad u 

rudnicima zlata nudio dugotrajno zaposlenje i financijsku sigurnost, on je bio sve samo ne 

siguran. Uvjeti u rudnicima bili su vrlo teški, mjere zaštite su bile minimalne, a pored toga, 

rudari su svakodnevno bili izloženi i udisali prašinu koju je uzrokovalo bušenje kopanje itd. 

(Tržić, prema: Laušić i sur., 53-54)  

          Otkriće zlata i stvaranje novih radnih mjesta u rudnicima bio je presudan trenutak za 

doseljavanje Hrvata u Južnu Afriku. U rudnicima su radili isključivo Hrvati s područja 

Dalmacije, Neretljani i stanovnici sjeverne i južne strane Biokova. Oni koji su izdržali rad u 

teškim uvjetima rudnika, nakon što su skupili dovoljnu sumu novaca usmjerili su svoj rad na 

druge djelatnosti, poput trgovine i raznih obrta. Određeni broj doseljenika također se bavio i 

pomorstvom te poljoprivredom. (Tržić, prema Holjevac, 1968: 257.)  

          Broj iseljenika nije se nužno mijenjao ni na početku 20. stoljeća, niti neposredno nakon 

Prvog svjetskog rata. Točnost podataka iz tog vremena je upitna, s obzirom da su različiti izvori 

navodili različite brojke, a nedostajalo je i vjerodostojnosti izvora. (Laušić, 2003: 242) 
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3. Hrvatske organizacije u Južnoj Africi  

Hrvati u stranim državama uglavnom su se nastojali držati zajedno kako bi stvorili jače osjećaje 

pripadnosti, te sigurnost i povjerenje. S obzirom da su kultura, mentalitet, navike i sve ostalo 

vrlo različiti na području Južne Afrike u usporedbi sa Hrvatskom, međusobna druženja i suživot 

Hrvata stvorio je među njima razumijevanje, dijeljenje zajedničkih iskustava i suosjećanje zbog 

sličnih životnih prilika, što u konačnosti olakšava život daleko od rodne domovine. (Tržić, 

prema: Mursalo, 1757.-1997: 119-120)  

          Takve potrebe dovele su i do konkretnog društvenog rada koji se počeo razvijati oko 

1902. godine, tamburaškim društvom. (Tržić prema: Čizmić i sur., 2005: 227)    

          Do 1912. godine nije bilo nikakvih značajnih aktivnosti, osim izleta i piknika na jezeru 

Florida u blizini Johannseburga, na koje je znalo doći i više od 150 Hrvata sa članovima obitelji. 

Za vrijeme te godine, osniva se prvo hrvatsko društvo, „Jugo Slavjansko podporno društvo“ sa 

određenim pravilima i običajima. Još tijekom Prvog svjetskog rata osnovala se i „Slavjanska 

sloga“  s ciljem da se ujedine svi Slaveni. (Tržić, prema: Mursalo, 1757.-1997.:128- 130) 

          Kroz godine se osnivalo još različitih društva, ali je većina vrlo brzo nakon osnutka i 

prestala postojati. Jedan on značajnih klubova bio je Hrvatski prosvjetni kub „Stjepan Radić“, 

osnovan ubrzo nakon umorstva Stjepana Radića u Beogradu, što je ostavilo veliki utjecaj na 

Hrvate u Južnoj Africi. (Tržić, prema: Laušić i sur.: 57)  

           Klub 1032. godine mijenja ime u „Jugoslavenski klub“, a dvije godine kasnije u 

„Jugoslavenski napredni klub“ zbog ponovnih jačanja jugoslavenskih tendencija. (Tržić, 

prema: Mursalo, 1757.-1997.:131- 132) 
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3.1. Hrvatska vjerska zajednica sv. Jeronima u Johannesburgu  

Hrvatski iseljenici u Južnoj Africi, kao i veliki broj iseljenika u ostatku svijeta, bili su vezani 

za Katoličku crkvu. Međutim, zbog nepostojanja hrvatske crkve u Južnoj Africi, jedini izbor su 

im bile mise na stranim jezicima. (Tržić, prema: Kekez, 2003: 68) 

          Hrvatska je zajednica intenzivno radila na ostvarenju dušobrižništva i uspostavljanjem 

školske službe na hrvatskom jeziku. Za ostvarenje tih ciljeva poslije rata borili su se Đuro 

Spužević, Milan Martinović i  Robert Lisica, koji naposljetku, krajem šezdesetih godina, 

uspijevaju uspostaviti najmanje jednu misu godišnje na hrvatskom jeziku. Mise je najčešće 

služio Slovenac vlč.o. Albin Kladnik. (Tržić, prema: Laušić i sur.: 67) 

          Robert Lisica, u ime hrvatskog centra pisao je zamolbu Predsjedništvu biskupskih 

konferencija u Zagrebu u kojoj moli da se hrvatskoj zajednici u Južnoj Africi pošalje jedan 

dušobrižnik. Odobrenjem njegovih zahtjeva, utemeljena je Hrvatska vjerska zajednica – Župa 

sv. Jeronima u Johannesburgu dekretom Biskupske konferencije u Zagrebu. Za svećenika je bio 

imenovan fra Ivo Perović. Njegovim dolaskom u Johannesburg, 1969. godine, pravno je 

uspostavljena hrvatska misijska župa i stvoreni su uvjeti za osnutak i organizaciju Hrvatske 

katoličke zajednice i svih njezinih aktivnosti na tlu Južne Afrike. (Tržić, prema: Laušić i sur.: 

67-68) 

          Nakon njegovog dolaska osniva se Župsko vijeće te se organiziraju različite društvene 

aktivnosti poput plesova, zabava, prikazivanja filmova i škole hrvatskog jezika ja djecu i 

odrasle. Također, organiziraju se i kulturno-povijesna predavanja, akademije, plesanje narodnih 

kola i pjevački zbor. 1974. godine, pod uredništvom Tvrtka Mursala, započinje izdavanje 

biltena Župne vijesti, koje izlaze i danas u proširenom izdanju. (Tržić, prema: Mursalo, 1757.-

1997.:153) 

          Uz fra Ivu, u Južnu Afriku je bio poslan i mladi svećenih iz Hrvatske, fra Veselko 

Grubišić, koji mu se pridružio 1979. godine. Nakon odlaska fra Ive iz zajednice on će ga 

zamijeniti, odnosno nastaviti s njegovim radom. Šest godina kasnije u Hrvatsku katoličku 

zajednicu dolazi fra Marijan Zlovečera koji je, za vrijeme svog boravka u Južnoj Africi, sve 

svoje napore usmjerio ka gradnji crkvene zgrade. Nakon njihovog odlaska, naslijedio ih je fra 

Ivica Karmelo Strčić, mladi svećenik koji je uspješno prihvatio svoj zadatak. (Tržić, prema: 

Mursalo, 1757.-1997.:153- 154) 
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          Godine 1991. se u prostorijama Hrvatske vjerske zajednice u Houghtonu formirao 

Hrvatski Caritas. U početku je ova humanitarna organizacija bila posvećena isključivo 

prikupljanju pomoći za Hrvatsku, a kasnije se humanitarni rad prošio na pomoć pripadnicima 

zajednice. . (Tržić, prema: Laušić i sur.: 70-71) 

 

 

3.2. Misijska postaja sv. Leopolda Bogdana Mandića  

Duhovni i bilo koji drugi oblici potpore i poštovanja među ljudima istog porijekla potrebni su 

u svim dijelovima svijeta. Modernizacija je omogućila lakše i učestalije raseljavanje i 

razmještanje populacije po cijelom svijetu, omogućila bolju i lakšu komunikaciju s obitelji i 

prijateljima u matičnoj zemlji, ali na žalost to nije uvijek slučaj. Kada se radi o tzv. zemljama 

trećeg svijeta, situacija je puno drugačija. Uvjeti života su često vrlo loši, uvjeti za putovanja 

su loši, a pogotovo uvjeti za komunikaciju i doticaj sa rodnom domovinom, obitelji i 

prijateljima. U takvim situacijama iseljenicima je duhovna i međusobna potpora jedino što im 

preostaje.  

          Iz tog su razloga osnivane hrvatske župe po svim kontinentima, na onima gdje se nalaze 

Hrvati, ali i tamo gdje se očekuje da će broj Hrvata tek porasti. Tako je osnovana i župa sv. 

Leopolda Bogdana Mandića u Shangombu, u Zambiji, na širem prostoru Južne Afrike. 

Shangobo je bio upravo jedan od takvih mjesta, manji grad sa vrlo lošim uvjetima života. Osim 

što ljudi tamo gladuju zbog kronične suše, grad ne posjeduje ni pitku vodu, struju, telefon, 

Internet, pa ni običnu trgovinu. Ljudi koji su živjeli tamo imali su stoga potrebu za duhovnom 

potporom koja bi ih na neki način povezala sa svojim korijenima. Cilj ove misije bio je gradnja 

crkve, prostor za stanovanje svećenika i ostalih nužnih članova župe te organizirati samu župu. 

Crkva je naposljetku izgrađena i blagoslovljena 1995. godine, a prvi je svećenik u ovoj misiji 

bio Hrvat, o. Boris Dabo. (Tržić, prema: Dabo, 1997: 197-198) 
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4. Život hrvatskih iseljenika danas  

Ukupan broj doseljenika, kao i njihovih potomaka, danas iznosi oko 5-7 tisuća. Najveći broj 

ljudi živi u Johannesburgu, gdje živi više od tisuću hrvatskih iseljenika, dok u ostalim naseljima 

i mjestima živi po stotinjak hrvatskih doseljenika i njihovih potomaka.  (Tržić, prema Holjevac, 

1968: 258.) 

          Iako je točan broj iseljenika teško pouzdano utvrditi, prema procjenama Veleposlanstva 

RH, Hrvatske katoličke misije te procjene same hrvatske iseljeničke zajednice, u Južnoj Africi 

danas živi oko 1500 do 2000 Hrvata koji govore hrvatskim jezikom i održavaju vezu sa 

Hrvatskom. Veći broj ljudi podrijetlom su Hrvati, ali zbog mnogih godina koje su prošle, 

duboke integriranosti i velike udaljenosti sa Hrvatskom, ne govore hrvatskim jezikom, ne 

izjašnjavaju se kao Hrvati i žive po nekim hrvatskim navikama i običajima. (Tržić, 2012) 

          Tijekom proteklih godina održavale su se razne vjerske u duhovne aktivnosti vezane uz 

Katoličku Crkvu i Hrvatsku katoličku zajednicu sv. Jeronima, kulturne, umjetničke i povijesno-

tradicijske aktivnosti, gospodarske aktivnosti iniciranje djelovanjem veleposlanstva u Pretoriji, 

znanstveno-obrazovne aktivnosti, humanitarne te sportske aktivnosti. (Internet: https://moja-

domovina.net/2018/02/05/hrvatsko-iseljenistvo-juznoj-africi/)  

 

4.1. Vjerske aktivnosti 

Za održavanje i promicanje hrvatske kulturne baštine, hrvatskog jezika te duhovne i fizičke 

skrbi nad hrvatskim iseljenicima najzaslužnija je Crkva sa njezinim službenicima. Osim već 

ranije spomenute humanitarne pomoći, koja se pokrenula za vrijeme Domovinskog rata za 

pomoći hrvatskoj te kasnije za pomoć članovima zajednice, Crkva organizira i veliki broj drugih 

aktivnosti. Održavaju se redoviti vjerski obredi, koji osim Svetih misa, uključuju i krštenja, 

Prve pričesti, krizme, vjenčanja, sprovode itd. Održavaju se i okupljanja i vjerski obredi 

štovatelja Međugorja, organiziraju se posjeti crkvenih velikodostojnika (biskupa, kardinala), 

svećenika iz Hrvatske, BiH, kao i svećenika misionara u Africi. Također, organiziraju se i 

hodočašća Marijanskim Svetištima u Hrvatskoj i Bih, kao i onima u Južnoj Africi i drugim 

dijelovima svijeta. Kako bi pripadnici zajednice uvijek bili informirani i povezani sa svojom 

domovinom, tiskaju se i župne vijesti na hrvatskom jeziku. (Internet: https://moja-

domovina.net/2018/02/05/hrvatsko-iseljenistvo-juznoj-africi/)  

 

https://moja-domovina.net/2018/02/05/hrvatsko-iseljenistvo-juznoj-africi/
https://moja-domovina.net/2018/02/05/hrvatsko-iseljenistvo-juznoj-africi/
https://moja-domovina.net/2018/02/05/hrvatsko-iseljenistvo-juznoj-africi/
https://moja-domovina.net/2018/02/05/hrvatsko-iseljenistvo-juznoj-africi/
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4.2. Kulturne aktivnosti 

Osim katoličke zajednice sv. Jeronima, veliku ulogu u održavanju kulturnih aktivnostima ima 

i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Pretoriji. Svake se godine obilježava Dan Državnosti 

Republike Hrvatske, organiziraju se posjeti raznih umjetnika iz Hrvatske i ostalih zemalja 

svijeta, organizira se i promiče hrvatski film, održavaju se izložbe djela hrvatskih slikara i 

kipara, okupljaju se članovi zajednice za obilježavanje događaja vezanih uz razne vjerske i 

svjetovne praznike, komemoracije, humanitarne akcije i sl., neprestano se radi na održavanju 

hrvatske kulturne baštine te postojanje klape Naša klapa. Klapu sačinjavaju Hrvati dalmatinci 

iz Vele Luke koji žive u Južnoj Africi, a redovito sudjeluju na festivalu klapa u Omišu. (Internet: 

https://moja-domovina.net/2018/02/05/hrvatsko-iseljenistvo-juznoj-africi/)  

          Iako život hrvatskih iseljenika u Južnoj Africi nije od početka bio lijep i ugodan, 

pogotovo u doba rada u rudnicima, današnji život im je vrlo drugačiji. Veliki broj Hrvata u 

Južnoj Africi relativno su bogati ljudi, a to su postigli dugogodišnjim napornim radom i borbom. 

U svemu tome veliku je ulogu imala upravo duhovna i međusobna potpora koja ih je u teškim 

vremenima „gurala naprijed“, a danas im omogućava održavanje svoje izvorne kulture, sjećanja 

na svoju obitelj i domovinu. .  (Tržić, prema Holjevac, 1968: 259.) 

  

5. Hrvatska inozemna pastva  

Organizirana briga Katoličke crkve za hrvatske iseljenike započinje 1894. godine kada je u 

Pittsburghu u Pennsylvaniji, u SAD-u, hrvatski svećenik Dobroslav Božić na hrvatskoj Svetoj 

misi okupio veliki broj hrvatskih katolika. Njega je na molbu hrvatskih iseljenika tamo poslao 

hrvatski biskup Strossmayer. Upravo tamo je sagrađena i prva crkva u iseljeništvu, župna crkva 

sv. Nikole. Od tada je, tijekom godinama, broj župa, crkava i misija neprestano rastao. Veliki 

broj hrvatskih etničkih crkva u Americi sagrađen je još u doba dok nije postojala čvrsta 

struktura za koordinacije inozemne pastve kakvu imamo danas, već su se pokretale razne 

inicijative za pomoć iseljenicima. (Stanković, 2000: 395-396) 

          U Zagrebu se  1912. godine osnovalo Društvo sv. Rafaela za zaštitu hrvatskih iseljenika 

u kojem su najaktivniji zagrebački franjevci i ugledni katolički laici. Društvo usko surađuje s 

hrvatskim biskupima, u čiji je ime Rafael Rodić, tadašnji zagrebački provincijal, a poslije 

beogradski nadbiskup otputovao u SAD da prouči stanje hrvatskih iseljenika. Rad društva je 

posebno oživio Alojzije Stepinac koji je 1940. godine pokrenuo list Hrvat u tuđini, a poslije 

https://moja-domovina.net/2018/02/05/hrvatsko-iseljenistvo-juznoj-africi/
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Drugog svjetskog rata slao je svećenike hrvatskim radnicima u Njemačkoj. (Stanković, 2000: 

396)  

          1930. godine se u zagrebačkoj bogosloviji, u sklopu Zbora društvene mladeži, osniva 

Narodno-obrambena sekcija koja se bavi iseljeničkom problematikom te uspostavlja veze s 

Hrvatima u Istri, koja je tada bila pod vlašću Italije, Austriji, Mađarskoj, Rumunjskoj, SAD-u, 

Argentini i Novom Zelandu. (Stanković, 2000: 396)  

 

5.1. Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu  

Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu zajednički je ured Hrvatske biskupske 

konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. One zajedno upravljaju 

djelovanjem 187 hrvatskih katoličkih župa, misija, zajednica i centara raspoređenih u ukupno 

deset regija: Austrija, Njemačka, Skandinavija, Slovenija, Švicarska, Zapadna Europa, Kanada, 

Sjedinjene Američke Države, Južna Amerika (s Južnoafričkom Republikom) i Oceanija. 

(Internet: http://hip.hbk.hr/ustroj/)  

          Pravu organizacijsku formu je uprava hrvatske inozemne pastve dobila 1966. godine s 

imenovanjem prvog nacionalnog ravnatelja, Vladimira Vince. Vince je u Rimu organizirao 

ustanovu Directio nationalis operum pro migrationibus croatis”, koja i danas djeluje pod 

hrvatskim nazivom “Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu”. (Internet: 

http://hip.hbk.hr/ustroj/)  

          Prema podatcima koje je aktualni ravnatelj, Tomislav Markić, svećenik Zagrebačke 

nadbiskupije, dao Informativnoj katoličkoj agenciji, u raznim misijama u svijetu djeluje oko 

198 svećenika, među kojima je 136 redovnika i 62 dijecezanska svećenika, 7 đakona, 48 časnih 

sestara, 47 pastoralnih suradnika i suradnica laika te 50 tajnika koji rade u katoličkim župama 

i zajednicama. Također, najviše hrvatskih iseljenika ima u Europi te u Sjevernoj Americi, gdje 

se trenutno nalazi 17 župa u SAD-u i Kanadi. Kao problem naglašava se nedostatak misija, 

župa i zajednica na području Južne Amerike, gdje se nalazi određen broj hrvatskih iseljenika. 

Svećenika nedostaje u Brazilu i Čileu, a misije se nalaze samo u Buenos Airesu u Argentini i u 

Limi u Peruu. (Internet: https://ika.hkm.hr/novosti/tomislav-markic-hrvati-su-obgrlili-svijet/)  

          Jedna od zanimljivosti jest da je Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u Inozemstvu, 

zajedno sa Nadbiskupijskim pastoralnim institutom organiziralo program Ljetna škola 

hrvatskog jezika, povijesti i kulture. Program je trajao od 16. do 21. srpnja 2018., a bio je 

http://hip.hbk.hr/ustroj/
http://hip.hbk.hr/ustroj/
https://ika.hkm.hr/novosti/tomislav-markic-hrvati-su-obgrlili-svijet/
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namijenjen potomcima hrvatskih iseljenika, ali i svim zainteresiranima koji su imali želju 

usavršiti hrvatski jezik te bolje upoznati povijest i kulturu Hrvatske, domovine svojih predaka.  

(Internet: http://hip.hbk.hr/ljetna-skola/)  

 

5. Zaključak 

Hrvatskim iseljenicima, od početka iseljavanja na područje Južne Afrike, definitivno nije bilo 

lako. Sve je započelo s odlaskom u nepoznato ili sa slučajnim dolaskom na nepoznato tlo. 

Dodatna prepreka koja im je još dodatno otežavala bili su loši uvjeti rada i života koji su ih 

tamo dočekali. Međutim, oni koji su uspjeli preživjeti pakao rudnika i oni koji su im se tamo 

pridružili malo kasnije, na posljetku su uspjeli sami sebi stvoriti bolji život. Bavili su se 

trgovinom, poljoprivredom, pomorstvom i sličnim djelatnostima koje su njima i njihovim 

potomcima omogućili da danas pripadaju bogatijem dijelu stanovništva Južne Afrike.  

          Smatram kako je za njihovu borbu, opstanak i život tamo uvelike značajna duhovna 

potporna koju dobivaju od hrvatskih župa, odnosno hrvatskih katoličkih misija organiziranih 

na području Južne Afrike. Nikome, pogotovo iseljenicima koji odlaze u nove države sami, bez 

svojih obitelji, nije jednostavno snaći se i živjeti daleko od domovine, od obitelji, u potpuno 

drugačijem okruženju i kulturi. Mnogi ljudi spas i olakšanje, osim u duhovnoj, pronalaze i u 

međusobnoj potpori. Dijeljenje istog jezika i iste kulture na potpuno drugoj strani svijeta od 

matične domovine je ono što povezuje ljude, a osim toga povezuju ih i slična životna iskustva 

i situacije.  

          Za one koji žele potpuno održavati i obnavljati hrvatsku kulturu, jezik i običaje 

organizirane su razne aktivnosti, od vjerskih i duhovnik, do kulturnih i sportskih aktivnosti. 

Također, organizirani su posjeti raznih hrvatskih umjetnika i biskupa, te putovanja u hrvatsku 

s ciljem održavanja kontakta sa rodnom domovinom.  

          Za zaključit, smatram da su sve akcije ikad pokrenute u cilju pomoći iseljenicima, misije, 

župe, zajednice, Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu i ostali uvelike utjecali 

na hrvatske iseljenike. Osim duhovne potpore i pomoći, vjerujem da im to puno znači i kao 

psihološka pomoć. Također, na taj način Hrvatska i svi koji sudjeluju u pomoći iseljenicima 

pokazuju da je svaki građanin važan, nebitno u kojem se dijelu svijeta nalazi, a po pitanju 

iseljenika, vjerujem da im puno znači činjenica da netko o njima konstantno brine, da nisu 

zaboravljeni, i da mogu prenijeti svoju kulturu i svoje „korijene“ i na svoje potomke 

http://hip.hbk.hr/ljetna-skola/
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