
Ured za pastoral ministranata /Djelo za zvanja 
 
Susreti, druženja i prenošenje ministrantskog znanja te iskustva dio su redovitog 
pastoralnog djelovanja u župnim zajednicama. Povjerenstvo za pastoral ministranata 
prati i potiče održavanje redovitih susreta s ministrantima te ih shvaća kao jednu od 
katehetskih župnih skupina. Nudi formativne susrete za animatore ministrantskih 
skupina u župi te za pojedine skupine samih ministranata na dekanatskoj i 
nadbiskupijskoj razini. Potiče organiziranje redovitih dekanatskih susreta i priprema 
prikladne modele takvih susreta, organizira ljetovanja za skupine ministranata u 
nadbiskupijskoj kući u Zatonu, nadbiskupijske susrete ministranata te prigodna 
hodočašća. Ured za pastoral ministranata osobito surađuje s Povjerenstvom za pastoral 
duhovnih zvanja i Uredom za pastoral mladih, te na osobit način s Bogoslovnim 
sjemeništem u Đakovu.  
 
- Dekanatski susreti ministranata i mreže molitelja za duhovna zvanja 

U rujnu i listopadu 2018. godine planiramo organizirati dekanatske susrete 
Osječkog istočnog, Osječkog zapadnog, Čepinskog i Baranjskog dekanata zajedno 
s Povjerenstvom za promicanje duhovnih zvanja u cijeloj nadbiskupiji u suradnji 
s dekanatskim povjerenicima i župnicima pojedinog dekanata, te Mrežom 
molitelja za zvanja. 
 
Njihova svrha je da se ministranti jedne regije bolje upoznaju, te formiraju za 
liturgijsku službu koju vrše. Također je vrlo vrijedno da na tim susretima budu 
članovi mreže molitelja za zvanja kao i mladi koji razmišljaju o duhovnom pozivu. 
Regionalne susrete organiziraju i vode dekanatski povjerenici u suradnji s 
dekanima i svećenicima dekanata dotične regije, nadbiskupijskim povjerenicima 
za pastoral ministranata i duhovnih zvanja.  
 

- Dekanatski susreti duhovno-formacijskog karaktera 
14. rujna 2018. – Baranjski dekanat 
22. rujna 2018. – Čepinski dekanat 
6. listopada 2018. – Osječki zapadni dekanat 
13. listopada 2018. – Osječki istočni dekanat 
 

- Susreti hodočasničko-izletničkog karaktera 
Uz duhovno-formacijske susrete tijekom rujna i listopada, svi dekanati pozvani su 
u svibnju samostalno organizirati dekanatske susrete ministranata duhovno-
rekreativnog tipa (prema uvriježenoj praksi). U nekim dekanatima susreti se 
spajaju s hodočašćem u Aljmaš, Dragotin, Ilaču, Šumanovce ili neko drugo 
hodočasničko mjesto.  

 
- Nadbiskupijski susret ministranata  

22. lipnja 2019. 
 

- Susret svih dekanatskih povjerenika i članova Povjerenstva za pastoral 
 ministranata 
17. rujna 2018. (ND - dp) 
4. veljače 2019. (ND - dp) 
travanj 2019. (ND - dp) 



 
- Duhovne obnove za starije ministrante (viši razredi OŠ i SŠ) 

1. prosinca 2018. 
9. ožujka 2019.  

 
- Ljetovanje ministranata u Zatonu 2019. 

Ljetovanje ministranta u nadbiskupijskoj kući u Zatonu u 2019. godini redoviti je 
vid pastorala ministranata. Postoji mogućnost da Povjerenstvo osigura animatore 
i program ljetovanja za one skupine koje to budu tražile. S obzirom na mali 
smještajni kapacitet kuće, prednost ove godine pri prijavi imaju ministranti 
vinkovačke regije. Župnici i dekanatski povjerenici Vinkovačkog, Vukovarskog, 
Otočkog, Županjskog i Drenovačkog dekanata trebaju najkasnije do kraja veljače 
prijaviti svoju skupinu, a zatim do 30. travnja 2019. u Ekonomatu uplatiti prvu 
ratu (participaciju od 300 kuna po osobi). Nakon tih rokova termini će biti 
ponuđeni drugim zainteresiranim skupinama.  

 
 


