Prva korizmena nedjelja 10. ožujka 2019.

SUSRET ZA RODITELJE

U utorak, 12. ožujka i četvrtak, 14. ožujka u 19.30 je susret za roditelje djece krizmanika prve
pripravne godine (1. razred srednje škole). Molimo, izaberite dan koji vam više odgovara.

MISE U MALOJ CRKVI

U crkvi Svih Svetih su svete mise svakog utorka u 17 sati. Od 11. do 19. ožujka počinje
devetnica: Devet dana sa sv. Josipom. Sveta misa je svaku večer u 17 sati. Prije svete mise
je prigoda za sakrament pomirenja ili osobni razgovor.

KRIŽNI PUT

Kroz korizmu je u katedrali križni put utorkom i petkom u 17.30, nedjeljom za djecu u 16.00.
Križni put u samostanskoj crkvi je petkom i nedjeljom u 16.30 sati.

40 DANA ZA ŽIVOT

Ovogodišnja korizmena kampanja inicijative „40 dana za život“ počela je u srijedu, 6. ožujka.
Moli se u parku ispred Doma zdravlja svaki dan od 7.00 do 19.00. Molimo uključite se u
molitveno bdijenje, molimo za život. Zaštitnik ovogodišnje kampanje je blaženi Alojzije Stepinac.

TRAŽIMO PAZITELJE KATEDRALE

Potaknuti nadbiskupovim zahtjevom te sve većim interesom hodočasnika i turista katedrala bi
u dogledno vrijeme trebala biti otvorena cijeli dan. Stoga molimo sve Vas koji biste bili voljni
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jedan sat provesti između 12 i 15 sati u katedrali u molitvi i vršiti paziteljsku službu, da se javite
u župni ured. Možete također doći i predložiti nekoga tko bi to rado činio.

FORMIRANJE SKUPINE ODRASLIH MINISTRANATA

U procesu je oblikovanje skupine odraslih ministranata. Budući da smo katedralna župa,
uloga ove skupine bi bila ministriranje na svečanim misnim slavljima kada nema bogoslova i
pomoć u blagoslovu obitelji. Stoga molimo sve ministrante srednjoškolce treće i četvrte godine
te studente koji su voljni biti uključeni u gore navedeno da se jave telefonski ili osobno.

PROJEKT CARITASA 75 ZA 1

Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije prošle je godine obilježio 75 godina postojanja, te
je tom prigodom najavljen
projekt „75 za 1“, koji
se planira provesti u suradnji sa župama naše nadbiskupije. Cilj projekta je prikupljati novčana
sredstva za Nadbiskupijsku zakladu „Dr. Nikola Dogan“ koja stipendira učenike i studente
slabijeg imovnog stanja s područja Nadbiskupije. Ta zaklada je prošlih godina pomogla mnogim
našim učenicima i studentima. U nazivu projekta „75 za 1“, broj ’75’ označava godine postojanja
Nadbiskupijskog Caritasa, odnosno broj darovatelja u jednoj župi, a ‘1’ označava jednu
mjesečnu stipendiju za jednog učenika, studenta ili doktoranda. Stoga tražimo 75 obitelji ili
pojedinaca koji žele darovati 20 kuna u svrhu projekta. Vremenski period prikupljanja novčanih
priloga je
od 1. do 31. ožujka 2019.
Moguće je dati veći ili manji iznos od 20 kn. Također, pojedina župa u projekt može uključiti i
više od 75 obitelji ili pojedinaca. Stoga će u nedjelju, 24. ožujka poslije svetih misa suradnici
Caritasa i Udruge biti ispred katedrale za prikupljanje novčanih sredstava. Pomoć se može
donijeti i u župni ured.

HODOČASNIČKI DAN

U subotu 16. ožujka u samostanskoj crkvi je Hodočasnički dan bl. M. M. Tereziji Scherer.
Nakon uobičajene pobožnosti slijedi sveta misa u 17 sati koju će slaviti vlč. Vladimir Delić,
župnik župe sv. Josipa Radnika u Osijeku. Poslije svete mise u dvorani Florentini se nastavlja
Mala škola života na temu: Ispovijest kršćanske vjere!
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IGRAONICA ZA DJECU

Dragi roditelji, u subotu 16. ožujka od 9.30 do 11 sati u prostorijama naše župe organiziramo
igraonicu za djecu predškolskog uzrasta. Pozivamo vas da dovedete vaše predškolce na
druženje ispunjeno igrom, pjesmom i molitvom.

KVATRE

Započinje proljetni kvatreni tjedan, koji je posvećen pokori i obraćenju.

KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA

Od 21. do 23. ožujka, na početku korizme, u katedrali je korizmena duhovna obnova.
Duhovnu obnovu predvodi p. Marko Glogović, tajnik hrvatske pavlinske provincije. Odvojimo
vrijeme i sudjelujmo. Pozivam sve župljane da mole za uspjeh i plodove duhovne obnove. Ra
spored:
četvrtak, 21. ožujka:
17.30 krunica; 18.00 sveta misa i propovijed; 19.00 euharistijsko klanjanje i molitva pred
Presvetim.
Petak, 22. ožujka
: 9.30 do 12.00 prigoda za osobni razgovor; 17.30 pobožnost križnog puta; 18.00 sveta misa i
propovijed; 19.00 kateheza o Božjem milosrđu.
Subota, 23. ožujka
: 9.30 pokorničko bogoslužje; 10.30 sveta misa i prigoda za ispovijed.

TJEDNI – MJESEČNI SUSRETI

Ponedjeljak, 11. ožujka:

u 18.30 Stado malo - molitveni susret za mladež.
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Utorak, 12. ožujka: u 18.30 Udruga; Dva srca; misijska sk.; u 20.00 biblijska i čitači.

Srijeda, 13. ožujka: u 18.30 Injigo; u 19.15 krizmanici 2. pripravne godine.

Četvrtak, 14. ožujka:

Petak, 15. ožujka:

u 18.30 klanjanje u katedrali; u 20,00 krizmanici 1. pripravne g.

u 18.30 krsna kat.; u 19.30 katedralni zbor; u 20.00 susret mladeži.

Subota, 16. ožujka: u 11.00 proba dječjeg zbora; u 19.00 proba zbora Santo.

Nedjelja, 17. ožujka:

u 10.30 ministranti; u 15.00 zajednica Milosrdnog Isusa.

PROSLAVA SVETOG JOSIPA U KARMELU

Karmel sv. Josipa u Breznici Đakovačkoj svečano će 19. ožujka proslaviti svoga zaštitnika, a
proslavi će prethoditi trodnevna priprava. Na sam dan svetkovine svečano misno slavlje u
18 sati
predvodit će mons. Mijo Gorski, pomoćni biskup zagrebački, a misi će prethoditi večernja
molitva u 17 sati. Jutarnje misno slavlje u
11 sati
predvodit će o. Zlatko Žuvela, karmelićanin, a u 10 sati prethodit će pobožnost sv. Josipu:
krunica i litanije. Tijekom trodnevnice
od 16. do 18. ožujka
pobožnost sv. Josipu započet će u 17 sati, a misno slavlje u 18 sati. Prvoga dana misu će
predvoditi vlč. Blaž Jokić, župni vikar u Donjem Miholjcu, drugoga dana vlč. Krešimir Čutura,
vicerektor Bogoslovnog sjemeništa u Đakovu, a trećega dana vlč. Domagoj Lacković, tajnik
Nadbiskupskog ordinarijata.

DEKANATSKI KRIŽNI PUT OBITELJI
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U subotu 30. ožujka, održat će se križni put obitelji našeg dekanata. Okupljanje je ispred
katedrale u 11.30, a završetak u Dragotinu. Na križni put pozivamo cijelu obitelj, a osobito
bračne parove. U Dragotinu je kuhani ručak i osvježenje. Ako i sami ponešto ponesete, rado
ćemo se na kraju počastiti. U slučaju lošeg vremena križni put bi se održao u katedrali.

NADBISKUPIJSKI KRIŽNI PUT ZA MLADE

Četrnaesti Nadbiskupijski križni put za mlade će se održati u subotu, 6. travnja na 23 km
dugoj relaciji Sibinj – Slavonski Brod. Autobus kreće u 8 sati ispred DVD-a., cijena prijevoza je
40 kuna. Euharistijsko slavlje održat će se po završetku križnog puta u župnoj crkvi Gospe Brze
Pomoći u S. Brodu. Mlade, srednjoškolce i starije, koji planiraju ići na križni put pozivamo da
nam se prijave u župni ured do 22. ožujka. Svaki sudionik treba sa sobom ponijeti ručak od
kuće, nešto za piće i samo najnužnije stvari u torbi. Draga mladeži, ovaj Križni put vam je
prigoda za druženje, pješačenje, međusobno upoznavanje, pokoru i da promišljate svoju vjeru u
svjetlu Kristova križa.

OSOBNI POZIV

U nedjelju, 24. ožujka u župnoj dvorani će biti predstavljanje knjige isusovca Herberta
Alphonsa »Osobni poziv. Duboka preobrazba kroz duhovne vježbe« »Osobni poziv« može biti
od koristi svakom čovjeku, pogotovo mladima koji žele učvrstiti vlastiti identitet i otkriti svoju
neponovljivu jedinstvenost. Knjigu će predstaviti urednica i prevoditeljica knjige, utemeljiteljica i
voditeljica Zajednice i Programa Injigo dr. sc. Marica Čunčić. S radošću Vas očekujemo!

PASTORALNI POHOD PAPE FRANJE SKOPJU

S radošću smo primili vijest da će papa Franjo uskoro, tj. u utorak, 7. svibnja 2019. pohoditi
grad Skopje u Sjevernoj Makedoniji. Geslo pohoda: „Ne boj se stado malo!“ Skopski biskup
mons. Kiro Stojanov i naš nadbiskup mons. Đuro Hranić nas pozivaju na ovo slavlje, a u tom
pozivu prepoznajemo odraz našeg crkvenog zajedništva, solidarnosti, podrške i suradnje.
Detaljnije informacije ćemo još čuti. Prijave su do Velike srijede (17.4.) u župnom uredu.
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