Statistika

ŽUPNA STATISTIKA ZA 2008. GODINU
KRŠTENJA: 177 osoba, (145 osoba je kršteno u 2007. g.).
POTVRDA: 167 krizmanika.
PRVA PRIČEST: 161 djete Osnovne škole.
VJENČANJA: 97 parova, 4 (mješoviti brakovi). Održana su četiri tečaja priprave za sakrament
ženidbe, na njima je sudjelovalo 302 polaznika, iz naše župe 68 polaznika.
SPROVODI: 176 umrlih (bez sakramenata 72; žena 97, muških 79) 29 sprovoda manje nego u
2007. g.
SVETE PRIČESTI: ukupno 249.760 (katedrala 151.000, samostan 74.760, ostali 24.000).
TISAK: GK 100 primjeraka, MAK 300, Glasnik Srca Isusova i Marijina 50, Radosna Vijest 50,
Kana 40, Veritas 30, Betanija 50, Crkva na kamenu 30, Ljudima prijatelj 30 primjeraka.
KRATKI OSVRT NA 2008. GODINU Godinu na planu biskupije je obilježilo uzdignuće naše
biskupije na nadbiskupiju, promjena naziva sad smo Nadbiskupije Đakovačko-osječka,
uspostava crkvene pokrajine Đakovačko-osječke (metropolije), te ponovna uspostava
samostalne Srijemske biskupije. Obilježili smo i pet godina od pohoda Pape Ivana Pavla II
Đakovu i biskupiji. Na župnoj razini svećeničko ređenje i mlada misa Mihaela Mađarevića. Uoči
mlade mise trodnevnica. U veljači je bila Kanonske vizitacija – službeni u Crkvi stoljećima
prisutan biskupov pohod župi. Nadbiskup je pohodio Srednje i osnovne škole, sve vrtiće,
policiju, Dom zdravlja, te se susreo s pojedinim skupinama u župi. Održana je jako dobro
posjećena korizmena duhovna obnova za sve župljane u samostanskoj crkvi. U Domu za stare i
nemoćne u Đakovu je uređena kapelica za koju smo darovali Gospin kip. U župi redovito imamo
u proljeće i jesen misu za bolesnike. Za Božić i Uskrs pohodimo, te ispovjedimo i pričestimo oko
220 bolesnika. Zajednica vjera i svijetlo ima redovite susrete u župi, te ide na regionalne i
nadbiskupijske susrete invalidnih osoba i njihovih obitelji.
Godina je braka i obitelji: svečano smo proslavili nedjelju bračnih jubileja, te pojedinačno
tijekom godine nekoliko zlatnih bračnih jubileja. Imali smo dvije duhovne obnove za bračne
parove u došašću i korizmi, bili smo suorganizatori i naši su bračni parovi sudjelovali na bračnim
vikendima. Održan je niz roditeljskih sastanaka, napose za roditelje prvopriče-snika i
krizmanika. Održana su 4 tečaja priprave za brak. Redovito su održavani mjesečni susreti
bračnih parova. Desetak laika iz naše župe studira teologiju, te ih je još pet diplomiralo iz
teologije ove godine.
Na području župe živi petnaestak vjeroučitelja. Jedna župljanka je završila Školu za župne
suradnike. Dvojica mladića su krenula u bogosloviju, jedan je u Đakovu, drugi u Italiji. Jedan
mladić je otišao u franjevce Red Male braće u Zagrebu. Obilježili smo Svjetsku molitvenu
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osminu za jedinstvo susretima u crkvi Radosne vijesti i kod nas u dvorani. U župi su posljednjih
godina prisutni pjevači Betlehemske zvijezde – Djeca pomažu siromašnoj djeci u misijama. U
tome smo bili prvi u Hrvatskoj. Od 1. srpnja je Samostanska crkva u obnovi.
Euharistijska klanjanja: tjedno za župljane, za studente u vrijeme akademske godine, dva
cjelonoćna u Maloj crkvi, u samostanu dnevna, 40 ili 48 satna, svakog prvog petka u katedrali je
mjesečno klanjanje i pobožnost Srcu Isusovu. Na prve subote molimo za duhovna zvanja.
Imamo 7 krugova žive krunice.
Postavljene četiri misijske izložbe: uz Dan života, Misijsku nedjelju, te Božić i Uskrs. Tijekom
godine je bilo više susreta s misionarima i misionarkama.
Hodočašća: Aljmaš 4 autobusa, Dragotin, Pisak, Vukovar, Ludbreg, Brod, sv. Antunu u
Samostan, te svakog 16. u mjesecu Blaženoj Majci Mariji Tereziji Šerer. Obiteljski molitveni
vijenac i Zajednica bračnih susreta su hodočastili u M. Bistricu.
Radio emisija: Uspjelim koncertom duhovne glazbe u Domu kulture je obilježena godišnjica
radio emisije Efata - otvori se. Emisiju vodi vlč. Stjepan i mladi. Na koncertu su nastupili Luka
Balvan i Marija Husar, te zborovi mladih iz Bogdanovaca, Selaca i Kuševca.
Betlehemsko svijetlo su nam donijeli Đakovački izviđači na 3. nedjelju došašća. Održani su
brojni
koncerti u katedrali, samostanskoj i Maloj crkvi: orguljski,
solističkih, pjevačkih skupina i zborova. Održane su brojne
akcije
: prodaje kolača, maslinovih grančica, božićne pšenice za misije ili siromahe. Akcija pomoći za
liječenje Katarine Studenić iz Podgorača, pomoć za Mianmar i Gruziju, za izgradnju crkve
Hrvatskih mučenika u Udbini…Činjenica je da župljani ove župe puno pomažu i daju: za misije,
siromahe, humanitarne akcije...
Mladež je išla na Nacionalni susret mladih u Varaždinu, na more, kupanje u Bizovac,
sudjelovala na nogometnom turniru. Dio ih se okuplja u Zbor mladih a dio u molitvenu skupinu
"Stado malo" na molitvu ponedjeljkom u 20 sati. Nekoliko mladih je sudjelovala na Trećem
biskupijskom križnom putu za mladež Ivankovo - Cerna, te na Franjevačkom hodu od Babine
Grede do Našica i Asiza.
Ministranti su sudjelovali na Nadbiskupijskom i dekanatskom susretu ministranata, te su
ljetovali u Zatonu, kod Zadra njih tridesetak.
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