5. Korizmena nedjelja

29. ožujka 2020.

KALENDAR

Četvrtak, 2. travnja:

Obljetnica smrti pape svetog Ivana Pavla II (2005.).

Petak, 3. travnja:

Prvi petak – častimo Srce Isusovo.

Subota, 4. travnja:

Prva subota – molimo za svećenička i redovnička zvanja.

Nedjelja, 5. travnja:

Cvjetnica – Nedjelja muke Gospodnje.

PRIJENOST SVETE MISE IZ KATEDRALE

Danas, 29. ožujka, na 5. korizmenu nedjelju, naš nadbiskup Đuro Hranić, predvodit će
euharistijsko slavlje u đakovačkoj katedrali s početkom u 11 sati. Svetu misu koja će se slaviti u
posebnim okolnostima izravno će prenositi Televizija Slavonije i Baranje (STV). Druge
televizijske kuće koje u svom programu žele prenositi ovo misno slavlje, za prijenos signala
mogu se obratiti STV-u, a preuzeti će ga i Hrvatski katolički radio.

KATEDRALA JE OTVORENA

Katedrala je svaki dan otvorena od 9 do 12, te od 15 do 18 sati.

ODGOĐEN SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI
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Zagrebačka nadbiskupija, kao organizator jedanaestog Susreta hrvatske katoličke mladeži
(SHKM) priopćuje odluku Hrvatske biskupske konferencije da je SHKM koji je trebao biti održan
9. i 10. svibnja u Zagrebu za sada odgođen. Novi termin Susreta nije predviđen u 2020. godini.

Zagrebačka nadbiskupija zahvaljuje Središnjem odboru SHKM-a, Organizacijskom odboru
SHKM-a, svećenicima, župnim zajednicama, obiteljima koje su velikodušno pokazali spremnost
da otvore vrata svojih domova mladima, kao i volonterima, Gradu Zagrebu i svima drugima koji
su dosad radili na organizaciji Susreta, priopćio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.

“Vjerujemo da učinjeno dobro neće biti izgubljeno, već sjeme posijano za budućnost. Uvjereni
smo da će ovo vrijeme kušnje koje kao narod zajedno sa cijelim svijetom živimo, a koje je
dodatno otežano potresom koji je u nedjelju 22. ožujka pogodio Grad Zagreb i okolicu, ojačati
snagu vjere u Božju prisutnost i svjedočanstvo djelatne kršćanske ljubavi i solidarnosti u našim
župnim zajednicama a naročito u životima naših mladih”, ističu iz Zagrebačke nadbiskupije.

VOLONTERI

Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije obratio se Caritasovim volonterima s pismom i
uputama za djelovanje u ovim kriznim vremenima pandemije te je ujedno prenio upute
Hrvatskog Crvenog križa za siguran način obilaska starijih i nemoćnih osoba. Pismo donosimo
u cijelosti:

Dragi Caritasovi volonteri!

Gotovo u svim župama naše Nadbiskupije postoje karitativni odbori čija je uloga pratiti
socijalne i društvene prilike na području vlastite župe. Nalazimo se u pandemiji coronavirusa
koji je najveća prijetnja starijim i kronično bolesnim osobama, ali to ne znači da pandemija
virusa nije prijetnja i drugim populacijama. Ova situacija nas poziva na podizanje svijesti
solidarnosti i ljubavi prema potrebnima i najugroženijima u našoj sredini. Uskraćeni su nam
redoviti i zajednički oblici karitativnog djelovanja, uskraćeni su liturgijski obredi i drugi oblici
vjerničkog djelovanja, uskraćen je redoviti način života, uskraćena nam je korizmena duhovna
obnova, i sve to radi naše sigurnosti i sigurnosti ljudi oko nas.
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Usprkos tomu, kao karitativni odbor pri župnoj zajednici i kao Caritasovi volonteri, vođeni
ljubavlju prema bližnjemu, pozvani ste pomagati drugima i na najmanje načine. Nije nam ipak
sve uskraćeno! Svatko od nas može procijeniti na koji način može karitativno djelovati u vlastitoj
župi i sredini, i zajedno sa Isusom postaviti pitanje: „Što hoćeš da ti učinim?“ (Lk 18, 41).

U vašoj sredini zasigurno postoje osobe koje su starije životne dobi, bolesne i usamljene,
kojima je potreban neki oblik pomoći. Gospodin Isus je prolazio ulicama gradova i sela; vidio je
ljude u potrebi, njima navraćao u kuću, upućivao ih na ono što moraju činiti, pružao im utjehu,
ohrabrivao ih, hranio ih čudesnom hranom, liječio ih, davao nadu u bolji i novi život.

Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije poziva vas kao svoje prve suradnike i volontere da
se odazovete na pomaganje drugima u ovoj kriznoj situaciji u okvirima vaših materijalnih i
emotivnih mogućnosti. A potrebno je:
pridržavati se uputa koje smo dobili od civilnih institucija;
pridržavati se uputa koje smo dobili od hrvatskih biskupa;
komunicirati i surađivati sa svojim župnicima u skladu s propisima;
uočiti u vlastitoj sredini osobe kojima je potrebna vaša pomoć;
pomoći u osnovnim životnim potrebama: dostava namirnica, dostava obroka, kupovina
lijekova, savjetovanje o ponašanju i kretanju u ovoj situaciji, učiniti poziv prema najpotrebnijima
kao znak interesa, podrške i kršćanske solidarnosti, pozvati službene brojeve (113!) za pomoć
drugima kada je potrebno…
surađivati sa već postojećim humanitarnim udrugama, skupinama ljudi i pojedincima
koji već djeluju u vašoj župi;
biti na raspolaganju Caritasu koliko vam dopuštaju vaše mogućnosti;
angažirati i druge osobe u vašoj župi;
sačuvati svoje zdravlje i zdravlje drugih.
ponuditi molitvenu podršku; službena molitva u ovoj virusom zaraženoj situaciji, osobna
molitva, ‘lanac molitve’, čitanje i razmatranje sv. Pisma…

Ukoliko Vi pripadate rizičnoj skupini stanovništva, a to je: životna dob 60+, kronični bolesnici…
molimo Vas da se ne izlažete opasnosti od zaraze, već činite ono što možete iz svojih domova,
molite i eventualno usmeno kontaktirajte slabe i nemoćne. S korizmenog puta, na putu prema
Uskrsu, svojim mirom i blagoslovom neka Gospodin nagradi sva naša nastojanja oko
iskazivanja kršćanske ljubavi i solidarnosti prema čovjeku u potrebi!

SVAKODNEVNI PRIJENOS MISNIH SLAVLJA
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HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA prenosi svakodnevna misna slavlja iz crkve Tijela Kristova
u Sopotu na HTV 3 i na HR3 od 18 sati.

LAUDATO TV&nbsp; misna slavlja prenosi svakoga dana u 7 i 18:30 iz Nacionalnog
svetišta sv. Josipa u Karlovcu, a
HRVATSKI KATOLIČKI RADIO
svakoga dana u 7 sati također prenosi misno slavlje iz Nacionalnog svetišta svetog Josipa u
Karlovcu.

RADIO MARIJA od ponedjeljka do subote prenosi misno slavlje u 7 sati iz svoga studija, a
sa svojim nakanama slušatelji se mogu priključiti u molitvu vjernika na telefon (01) 23 27 777.
Misu u 12 sati prenosi iz Kapelice HKS-a,
Hrvatsko katoličko
sveučili&scaron;te (Universitas Studiorum Catholica Croatica).

BRAČNA I OBITELJSKA SAVJETOVALIŠTA

Djelatnici Bračnih i obiteljskih savjetovališta te Savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja
Đakovačko-osječke nadbiskupije obavještavaju korisnike kojima je potrebna psihološka i
duhovna pomoć i podrška, da im se mogu obratiti putem telefona jer pružaju mogućnost
savjetovanja radnim danom od 8:00 do 12:00 sati na sljedećim brojevima:

Osijek – 031/253 916, 031/253 917, 031/253 948

Slavonski Brod – 035/416 116, 035/411 420

Možete nam i pisati putem e- maila: savjetovaliste-os@djos.hr ; son@djos.hr ; savjetovalist
e-sb@djos.hr

S obzirom na novonastale okolnosti zbog koronavirusa (COVID-19) Bračna i obiteljska
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savjetovalište te Savjetovalište za žrtve obiteljskoga nasilja Đakovačko-osječke nadbiskupije
obustavljaju radionice i predavanja do daljnjega kao i primanje klijenata putem osobnih
kontakata, sve dok ne ostvare uvjeti za rad bez opasnosti od oboljenja i zaraze. U
međuvremenu, za više informacija pratite našu Facebook stranicu: Bračno i obiteljsko
savjetovalište ili web stranicu Đakovačko-osječke nadbiskupije http://djos.hr/.

VELIKA MOLITVENA DEVETNICA „HRVATSKA MOLI ZA ŽIVOT“

U povodu 25. obljetnice enciklike »Evanđelje života« svetoga pape Ivana Pavla II. Vijeće
Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj predlaže Veliku molitvenu devetnicu »Hrvatska
moli za život« svakog 25. dana u mjesecu od ožujka do prosinca 2020. Opća je nakana
devetnice da hrvatski narod svjedoči evanđelje života poštujući, braneći i ljubeći svaki ljudski
život i služeći mu konkretnim molitvenim i djelatnim zauzimanjem (usp. Evanđelje života, 5). Ta
je nakana aktualna i u kontekstu pandemije koronavirusom koja osobito ugrožava živote starijih
osoba. Priređeni materijal za devetnicu dostupan je na na&nbsp;mrežnim stranicama Ureda
HBK za život i obitelj
. U danim
okolnostima, na provođenje ove devetnice ponajprije se potiču obitelji, koje su kao 'domaće
Crkve' pozvane na intenzivniju molitvu u ovom kriznom vremenu. Uvod u devetnicu bit će
euharistijsko klanjanje, koje će na uočnicu svetkovine Navještenja Gospodinova, u utorak, 24.
ožujka, s početkom u 20 sati, u dubrovačkoj katedrali predvoditi dubrovački biskup Mate Uzinić,
predsjednik Vijeća HBK-a za život i obitelj. Prijenos uživo euharistijskog klanjanja moći će se
pratiti na mrežnim stranicama Dubrovačke biskupije i na osobnom Facebook profilu biskupa
Mate Uzinića, a prenosit će ga i Laudato televizija. IKA

POTRES U ZAGREBU

Centar grada Zagreba 22. ožujka 2020. je pogodio najsnažniji potres u posljednjih 140 godina
jačine 5,5 stupnjeva po Richteru. Nakon toga uslijedila su još dva manja potresa jačina 5,1 i 3,7
stupnjeva po Richteru. Središte potresa bilo je u okolici Markuševca, a slabija podrhtavanja tla
osjećaju se i dalje. Jedna 15 godišnja djevojka je nastradala, više osoba je zadobilo ozljede
Hrvatska vojska, vatrogasci i civilna zaštita pomažu stanovnicima centra, a u suradnji Ureda za
hitne situacije grada Zagreba i HCK organizirana je podjela toplog obroka na Zrinjevcu...

Zbog hladnijeg vremena i savjeta Nacionalnog stožera da se građani ne vraćaju u zgrade dok
građevinska inspekcija ne odobri povratak u stambene objekte i dalje se upozorava građane da
se prikladno obuku te da u svakom trenutku poštuju odredbe o socijalnoj distanciranosti zbog
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prijetnje od zaraze COVID-om 19. Materijalna šteta se procjenjuje. Stradao je vrh Zagrebačke
katedrale koji je oštetio i Nadbiskupski dvor u Zagrebu, zatim samostan i crkva sv. Franje na
Kaptolu, isusovačka crkva u Palmotićevoj, svetište i crkva u Remetama, crkva u Čučerju.
Hrvatski Caritas poziva sve građane koji žele pomoći da to učine uplatom na račun Hrvatskog
Caritasa kod PBZ, IBAN: HR0523400091100080340, poziv na broj 223, svrha uplate: potres
2020. Za uplate iz inozemstva SWIFT/BIC: PBZGHR2X.
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