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Predmet:
XX. nadbiskupijski susret ministranata
- poziv na organiziranje i sudjelovanje
Svim župnim uredima i samostanskim crkvama
Đakovačko-osječke nadbiskupije
Poštovani,
Prema višegodišnjoj tradiciji po završetku školske godine održava se Nadbiskupijski susret
ministranata. I ove godine XX. nadbiskupijski susret ministranata održat će se u Đakovu.
Pozivam Vas na XX. nadbiskupijski susret ministranata u Đakovo, u petak, 22. lipnja 2018.
godine s početkom u 9.00 sati. Geslo susreta je Gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce (Mt 6,21).
Svečano misno slavlje započinje u 10.00 sati, a predvodi ga mons. Đuro Hranić, nadbiskup
metropolit. Susret organizira Povjerenstvo za pastoral ministranata u suradnji s Bogoslovnim
sjemeništem i Povjerenstvom za pastoral mladih.
Ovim dopisom molim i pozivam sve: dekane, dekanatske povjerenike, župnike i župne vikare,
redovnike i redovnice koji djeluju u našoj Nadbiskupiji da se prema svojim mogućnostima uključe u
organizaciju XX. nadbiskupijskoga susreta ministranata.
Što se tiče samoga susreta potrebno je voditi računa o sljedećem:
- okupljanje je od 9 sati u dvorištu Sjemeništa i Nadbiskupskog dvora, te bi bilo dobro doći na
vrijeme u Đakovo
- u 9.45 svečana procesija iz Biskupskog doma prema katedrali
- Što se tiče parkiranja autobusa neka se svaki voditelj dogovori sa svojim vozačem
- Ministranti mogu za sv. misu ponijeti svoje ministrantsko odijelo
- Ministranti neka se ispovijedaju u svojim župnim zajednicama
- Predviđeno je da si svatko ponese ručak iz torbe
- Nakon misnog slavlja i okrijepe predviđen je glazbeno-scenski program u Gradskoj nastavnosportskoj dvorani.
- Potom će uslijediti nogometni turnir, a za one koji ne budu sudjelovali u turniru u dogovoru s
Bogoslovnim sjemeništem organizirat ćemo druge igre. Za djevojčice je predviđen posjet
Samostanu Milosrdnih sestara sv. Križa.
- Neka dekanatski povjerenici onih dekanata koji su imali ekipe na regionalnim susretima
prijave pobjednike, a oni koji nisu imali ekipe (ili susret nismo održali) također mogu prijaviti
ekipu samostalno zajedno s prijavom ministranata za Nadbiskupijski susret
- Molimo Vas da nam najkasnije do 18. lipnja 2018. javite telefonom na broj 031/802 227
ili e-mailom pastoralni.centar@djos.hr broj sudionika Susreta iz Vaše župe.
Zahvalan za dosadašnju i buduću suradnju, iskreno Vas pozdravljam.
Dejan Henčić,
nadbiskupijski povjerenik za ministrante

U prilogu:
1. Preporuka i poziv nadbiskupa mons. Đure Hranića
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