
NADBISKUPIJSKI KATEHETSKI URED 

________________________________________________________________ 
 

Nadbiskupijski katehetski ured prati izvođenje nastave katoličkog vjeronauka unutar školskog 

sustava i rad školskih vjeroučitelja, skrbi o vjerskom odgoju u predškolskim odgojnim 

ustanovama, promiče redovitu i sustavnu župnu katehezu u skladu s Izjavama i odlukama 

Druge biskupijske sinode te izradu katehetskih priručnika i pomagala, organizira stručnu 

teološko-katehetsku te duhovnu formaciju svih osoba uključenih u katehetsko djelovanje 

unutar Nadbiskupije, kao i vjeronaučna natjecanja na njezinu teritoriju.    

  

- Katehetska nedjelja  

18. rujna 2016. (u svim župnim zajednicama) 

17. rujna 2017. (u svim župnim zajednicama) 

 

- Sjednice Nadbiskupijskoga katehetskog vijeća 

29. studenoga 2016. (ND – dp) 

 

- Stručni skup za voditelje ŽSV-a vjeroučitelja OŠ i SŠ 

1. rujna 2016. (V – dp)  

 

- Stručni skup za odgajateljice u vjeri djece predškolske dobi 

12. rujna 2016. (KBF – cd) 

 

- Nadbiskupijski stručni skup za pripravnike 

30. rujna 2016. (V – cd) 

 

- Nadbiskupijski stručni skup za pripravnike i njihove mentore 

1. listopada 2016. (V – cd) 

 

- Simpozij povodom 25. obljetnice vjeronauka u školi 

 13. i 14. listopada 2016. u Zagrebu 

 

- Duhovne vježbe za vjeroučitelje 

21. – 23. listopada 2016. (B) 

 

- Duhovne vježbe za odgajateljice u vjeri 

27. – 29. siječnja 2017. (B) 

 

- Stručni skup za voditelje ŽSV-a vjeroučitelja Đakovačko-osječke metropolije 

21. siječnja 2017. (V) 

 

- Nadbiskupijski stručni skup za vjeroučitelje OŠ i SŠ 

26. studenoga 2016. (V – cd) 

20. travnja 2017. (V – cd) 

 

- Seminar za suradnike i animatore u župnoj katehezi 

 11. veljače 2017. (KBF – dp) 

 

- Školsko natjecanje iz vjeronauka 

termin će biti naknadno određen 



 

- Županijsko natjecanje iz vjeronauka 

termin će biti naknadno određen 
 

- Nadbiskupijsko natjecanje iz vjeronauka 

termin će biti naknadno određen 
 

- Stručni skup za odgajateljice u vjeri u predškolskim ustanovama i 

ravnatelj/icama predškolskih ustanova u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji 

10. ožujka 2017. (V – dp) 

 

- Susret Nadbiskupa s ravnateljima OŠ i SŠ 

22. ožujka 2017. (SNFK – dp) 

 

- Smotra vjeronaučnih radova VjeDra 

17. svibnja 2017. (V - dp) 

 

- Dan vjeroučitelja 

10. lipnja 2017. 

   

- Katehetska škola za vjeroučitelje djece s posebnim potrebama 
21. – 22. listopada  2016. (Zagreb) 

20. – 21. listopada 2017. (Zagreb) 

 

- Katehetska škola za odgajateljice u vjeri u predškolskim ustanovama 

11. – 12. studenoga 2016. (Zagreb) 

10. – 11. studenoga 2017. (Zagreb) 

 

- Katehetska zimska škola 
9. – 10. siječnja 2017. (Zagreb) 

 

- Proljetna katehetska škola  
 5. – 6. svibnja 2017. (Zagreb) 

 

- Katehetske ljetne škole  

21. – 22. kolovoza 2017. - za srednjoškolske vjeroučitelje (Zagreb) 

24. – 25. kolovoza 2017. - za osnovnoškolske vjeroučitelje (Split) 

 

Termini vjeronaučnih natjecanja bit će naknadno dogovoreni u suradnji s Agencijom za odgoj 

i obrazovanje.  

 


