Životopis

Matija Pavlaković rođen je 30. travnja 1982. u Karlovcu, od oca Ivana i majke Marine rođ. Pavičić.
Kršten je u župi Majke Božje Snježne u Karlovcu – Dubovcu gdje se nalazi i Nacionalno svetište
sv. Josipa, 13. lipnja iste godine.
U Karlovcu završava Osnovnu školu 1996. godine te upisuje Opću gimnaziju u rodnome gradu te
maturira 2000. godine.
Studij filozofije i teologije započinje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
kao student laik, a nakon dvije godine studija ulazi u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište na
zagrebačkom Kaptolu kao svećenički kandidat Zagrebačke nadbiskupije.
Zagrebački nadbiskup ga 2003. godine šalje u Rim, gdje je kao pitomac Papinskog zavoda
Germanicum et Hungaricum de Urbe nastavio studij teologije na Papinskom sveučilištu
Gregoriana. Ondje je postigao akademski stupanj bakalaureata iz teologije (diplomirani teolog)
2005. godine.
Po povratku iz Rima vrši đakonski praktikum obavljajući službu odgojitelja u Međubiskupijskom
sjemeništu u Zagrebu (2005.), a za svećenika je zaređen 17. lipnja 2006. godine u zagrebačkoj
katedrali po rukama i posvetnoj molitvi kardinala Josipa Bozanića, nadbiskupa zagrebačkog.
Kao svećenik, do sada, je vršio sljedeće službe:





tajnik zagrebačkog nadbiskupa (2006.)
župni vikar u župi Svete Obitelji u Zagrebu (2007.)
župni vikar u župi sv. Petra apostola u Zaprešiću (2007.-2011.)
upravitelj župe sv. Petra i Pavla u Kašini (2011.-2016.)

Kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački i metropolita, imenovao ga je rektorom
Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu 14. srpnja 2016. godine. Službu rektora preuzeo je 26.
kolovoza iste godine od dotadašnjeg rektora preč. mr. Domagoja Matoševića.
Uz službu rektora Sjemeništa, Kardinal ga 04. srpnja 2016. godine imenuje članom Povjerenstva
za pastoral duhovnih zvanja posebno zaduženog za ministrante i osnovnoškolce u Nadbiskupiji, a
15. rujna 2016. imenuje ga i duhovnikom za učenike Nadbiskupske klasične gimnazije s pravom
javnosti u Zagrebu.
Sudjelovao je, kao pozvani član, u radu Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije u razdoblju od
2016. do 2018. godine, a svoj doprinos Sinodi posebno je dao kao član Povjerenstva za drugo
tematsko područje Sinode pod naslovom Crkva zagrebačka u slavljenju Kristova otajstva.
Nositelj je nekoliko Nadbiskupijskih spomen-medalja, a od 2016. godine član je i Vijeća Hrvatske
biskupske konferencije za sjemeništa i duhovna zvanja.

