
Trajna formacija svećenika 
 

Kako u sveopćoj, tako i u mjesnoj đakovačko-osječkoj Crkvi raste svijest o sve većoj 
važnosti trajne formacije čitavog prezbiterija. Trajna formacija svećenika nastoji u 
svakom svećeniku razvijati svijest o primljenom milosnom daru i otajstvenosti službe 
unutar spasenjskog poslanja Crkve. Obuhvaća teološko-pastoralnu te duhovnu dimenziju. 
Dok je svaka mjesna Crkva pozvana organizirati trajnu formaciju svih prezbitera, na 
osobit je način pozvana organizirati je za mlade svećenike. Naša mjesna Crkva takvu 
formaciju pruža svećenicima tijekom prvih deset godina svećeništva.   
 
- Duhovne vježbe za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije 

16. - 20. listopada 2017.  
26. veljače - 2. ožujka 2018.  

 15. - 20. listopada 2018.  
 

- Duhovne obnove za sve svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije 
4. prosinca 2017. (BS - d)  
19. veljače 2018. (BS - d) 

 
- Teološko-pastoralni seminar za svećenike 

 12. - 14. rujna 2017. (KBF - cd) 
  11. - 13. rujna 2018. (KBF - cd) 

 
- Teološko-pastoralni tjedan za svećenike  
 23. - 25. siječnja 2018. (Zagreb)  

 
-           Pastoralno-katehetski kolokvij za svećenike  

 6. i 7. ožujka 2018. (Zagreb)  
 

- Svećenička skupština  
24. rujna 2018. (KBF - cd)  

  
- Susreti mladih svećenika (do 10 godina svećeništva) 

20. studenoga 2017. (V) 
12. veljače 2018. (BS ) 
21. svibnja 2018. (V) 

 
- Susreti  svećenika s Nadbiskupom 
 29. i 30. listopada 2017. svećenici zaređeni 2008. i 2009. godine (V - cd) 
 4. i 5. veljače 2018. svećenici zaređeni 1978. godine (V - cd) 
 11. i 12. ožujka 2018. svećenici zaređeni 1992. i 1993. godine (V - cd) 

15. i 16. travnja 2018. svećenici zaređeni 1999., 2000. i 2001. godine (V - cd) 
29. i 30. travnja 2018. svećenici zaređeni 2005. i 2006. godine (V - cd) 
27. i 28. svibnja 2018. svećenici zaređeni 2002., 2003., 2004. i 2005. godine (V - 
cd) 
10. i 11. lipnja 2018. svećenici zaređeni 2006. i 2007. godine (V - cd) 
17. i 18. lipnja 2018. svećenici zaređeni 2017. godine (V - cd) 
 

- Hodočašće za sve svećenike 



 23. - 27. travnja 2018.  
 

- Susreti vezani uz kanonski pohod Nadbiskupa župnim zajednicama 
27. studenoga 2017. - Dogovor za predstojeći kanonski pohod 2018. Đakovačkog,  
Valpovačkog i Donjomiholjačkog dekanata (ND - dp) 
 
26. studenoga 2018. -  Dogovor za predstojeći kanonski pohod 2019. Osječkog 

istočnog 
i zapadnog te Čepinskog i Baranjskog dekanata (ND - dp) 

 
Za sve prezbitere na području Nadbiskupije 

 
- Rekolekcije 

Mjesečne po dekanatima. 
 
- Korone i pastoralni susreti 

Najmanje dvije korone godišnje u svakom dekanatu. 
  

 


