Druga nedjelja došašća

6. prosinca 2020.

KALENDAR

Ponedjeljak, 7. prosinca:

Spomendan svetog Ambrozija, biskupa.

Utorak, 8. prosinca:

Svetkovina Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije.

SVETA MISA SUBOTOM U 18 SATI

Zbog mjera zaštite od zaraze i ograničenog broja vjernika u crkvama, svete mise u katedrali
subotom u 18 sati će biti nedjeljne.

ZORNICE

Od ponedjeljka 30. prosinca, pa do Božića u katedrali su mise zornice u 7 sati.

ZAHVALA

Od srca zahvaljujemo Anti Juriću iz Đakova koji nam je ovih dana darovao više stotina
Božićnih figura, predmeta, ukrasa za potrebe Udruge sv. Vinka i misijske skupine.Zahvaljujemo
tvrtki Boso na bonovima za djecu, kao nagrada za dolazak na zornice.

BOŽIĆNI POHOD BOLESNIKA

Protekli tjedan smo pohodili veći dio bolesnika i starijih osoba koje smo imali na popisu. Ako
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ima još koji novi bolesnik, da nismo bili kod njega, vi ga što prije prijavite u župni ured.

NOVE EPIDEMIOLOŠKE MJERE

I mi vjernici želimo pridonijeti zaustavljanju zaraze, stoga poštujmo nove epidemiološke mjere
i kad ulazimo ili izlazimo u katedralu, idemo na pričest ili smo u klupama razmak 2 metra
između osoba, nosimo maske, bez kontakata, označena su mjesta za sjedenje i stajanje, za
jednu osobu su osigurana najmanje 4 m. Na sv. misi može biti najviše 25 osoba.

NEDJELJA CARITASA

U nedjelju 13. prosinca, obilježavamo Nedjelju Caritasa. Nedjeljna milostinja toga dana, kao i
vaši novčani prilozi idu za potrebe Caritasa. Tom prigodom nadbiskup Đuro Hranić uputo je
svim župama, vjernicima i ljudima dobre volje u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji pastoralnu
uputu: „Obilježavanje Nedjelje Caritasa tradicionalno se organizira na razini HBK i Hrvatskog
Caritasa na 3. nedjelju došašća, u suradnji s (nad)biskupijskim Caritasima. Na taj dan i kroz
treći tjedan došašća Crkva i ljudi dobre volje se na poseban način nastoje prisjetiti onih koji su u
potrebi. Ovime pozivam sve župne zajednice i potičem sve ljude dobre volje da se uključe u
akciju prikupljanja darova za Caritas. Ovogodišnje geslo Nedjelje Caritasa je: Svjedoci Svjetla.“

PRODULJEN MANDAT ŽEV-U

Župnom ekonomskom vijeću je istekao petogodišnji mandat. No, zbog sveprisutne pande-mije
COVID-19 Nadbiskup je produžio ŽEV-u mandat do daljnjeg, odnosno do opoziva.

TRAJNO EUHARISTIJSKO KLANJANJE U NAŠOJ ŽUPI

Trajno euharistijsko klanjanje počinje u četvrtak, 10. prosinca u 20 sati u crkvi Svih Svetih
prema rasporedu kako se tko prijavio. Za sada je prijavljeno oko 260 klanjatelja i pokriveno je
svih 168 sati u tjednu. Bilo bi dobro da svi sati budu pokriveni sa više osoba, a ne samo jednom.
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Stoga vas molim: razgovarajte s onima koji nisu čuli za klanjanje, potaknite ih da se prijave u
župni ured za trajno euharistijsko klanjanje. Od onih koji se prijave traži se da jedan sat u tjednu
u tišini u crkvi Svih Svetih, koji sami odaberu, provedu s Gospodinom. Vrijeme mogu provesti
klečeći, sjedeći ili stojeći. Gospodinu, koji nam je dao život i vrijeme, mi darujemo jedan sat u
tjednu. Iskustvo onih koji su se uključili u trajno klanjanje je da nam On daruje neusporedivo
više.

TJEDNI - MJESEČNI SUSRETI

Nedjelja, 6. prosinca:

u 10.30 Ministrantski sastanak; u 15.00 Milosrdni Isus - molitva.

Ponedjeljak, 7. prosinca: u 18.30 Stado malo – molitveni susret.

Utorak, 8. prosinca:

u 19.00 Liturgijski čitači – redoviti susret.

Srijeda, 9. prosinca:

u 19.00 biblijska skupina.

Četvrtak, 10. prosinca:

u 20.00 počinje trajno euharistijsko klanjanje u crkvi Svih Svetih.

Petak, 11. prosinca:

u 18.30 krsna kateheza.

Nedjelja, 13. prosinca: u 10.30 Susret ministranata; u 15.00 Milosrdni Isus.

KATOLIČKI TISAK I KALENDARI

Kupujmo i čitajmo katolički tisak. Stigli su kalendari za 2021. godinu.
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