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Kroatische Übersetzung (verbindlich ist der deutsche Text!)  

Priopćenje o stanju hrvatskih zajednica Sv. Ivan Kristitelj, Stuttgart-
Feuerbach, i Sv. Nikola Tavelić, Stuttgart-Bad Cannstatt  

Biskup Rottenburg-Stuttgarta imenovao je gradskog dekana mons. Christiana Hermesa 
za upravitelja župe Sv. Ivana Kristitelja i župnika hrvatskih katoličkih župa Stuttgart-Mitte 
i Stuttgart- Möhringen P. Ivicu Ercega za upravitelja župe Sv. Nikole Tavelića. Srećom, u 
njihovim svećeničkim službama pomagat će im svećenici iz regije Stuttgart, koji govore 
hrvatski jezik. Biskupija nastoji što prije namjestiti dva svećenika za zajednice Stuttgart-
Bad Cannstatt i Feuerbach. Gradski dekan Hermes pozdravlja imenovanje fra Ivice 
Ercega, kojeg godinama cijeni kao vjernog i iskusnog kolegu. Istodobno započinje 
konzultacijski proces koji je pokrenula biskupija.  

Biskupija i gradski dekanat osuđuju klevetničke kampanje koje se provode protiv 
crkvenih dužnosnika i institucija, posebice u hrvatskim medijima, te jasno ističu da je 
odluka biskupije o opozivu dosadašnjeg župnika donešena u svezi s vršenjem njegove 
službene dužnosti. Na završnoj vizitaciji, prije isteka njegove službe početkom rujna 
2021., on nije ukazao na nikakve nepravilnosti. Optužbe koje je na račun pastoralnog 
vijeća iznio njegov nasljednik nisu se pokazale vjerodostojne. Stoga se isključuje njegov 
poziv za raspuštanje legalno izabranog pastoralnog vijeća.  

Na raznim mjestima se tvrdi da je biskupu Rottenburg-Stuttgarta dostavljena peticija za 
raspuštanje pastoralnog vijeća župe Sv. Ivana Kristitelja, koju je potpisalo nekoliko 
stotina ljudi. Ovo je netočno. Ni biskupski ordinarijat ni biskup nisu dobili takvu peticiju.  

Najoštrije osuđujemo klevete i napade na pastoralno vijeće župe Sv. Ivana Kristitelja, 
njegove članove, biskupa Rottenburg-Stuttgarta Dr. Gebhard Fürsta, Biskupski 
ordinarijat i na gradskog dekana Stuttgarta mons. Christiana Hermesa. Takav način je 
nekršćanski, nepravedan i nespojiv s karakterom kršćanske zajednice. Kako bismo 
zaštitili uključene, s naše strane općenito se ne raspravlja javno o pitanjima osoblja.  

Biskupija i gradski dekanat izričito se pridržavaju načela, da zajednicu zajedno vode 
župnik kojeg imenuje biskup s vijećem koje biraju vjernici. Zajednička odgovornost za 
oblikovanje života župske zajednice dokazala se u više od tisuću njemački zajednica i 
zajednica drugih maternskih jezika u biskupiji, te oslikava cilj pape Franje da ojača 
sinodalnost u Crkvi.  

 
 


