Treća nedjelja došašća 13. prosinca 2020.

KALENDAR

Ponedjeljak, 14. prosinca:

Spomendan svetog Ivana od Križa, prezbitera.

BETLEHEMSKO SVJETLO

Danas, 13. prosinca prije večernje mise u 18 sati u katedrali će izviđači unijeti i nama ostaviti
Betlehemsko svjetlo. To svjetlo možete ponijeti u svoje domove.

NEDJELJA CARITASA

Danas, 13. prosinca, obilježavamo Nedjelju Caritasa. Nedjeljna milostinja toga dana, kao i
vaši novčani prilozi idu za potrebe Caritasa. Djeco, donesite Caritasove škrabice ovih dana.

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 (anticipirane). Nedjeljom je još jedna sveta misa u 16 sati.

GODINA SVETOG JOSIPA

U utorak, 8. prosinca 2020. papa Franjo u Rimu proglasio je godinu sv. Josipa povodom 150
obljetnice proglašenja sv. Josipa zaštitnikom sveopće Crkve. Godina sv. Josipa traje do 8.
prosinca 2021. g. uz nju su vezani posebni potpuni oprosti i molitve u čast ovoga velikoga
sveca.
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MOLITVENO-KATEHETSKI MATERIJALI

Na web stranici Đakovačko-osječke nadbiskupije možete pronaći mnoge
molitveno-katehetske materijale za djecu, mlade i obitelji. Oni su također pomoć u pripravi za
Božić u obiteljima.

REKLI SU O EUHARISTIJSKOM KLANJANJU

Više sam naučio iz klanjanja pred Presvetim nego iz svih knjiga koje sam proučavao. Sv.
Toma Akvinski
.
Budućnost pripada onima koji se Bogu klanjaju u tišini
.
Sv. Ivan Pavao II
izrazio je želju da svaka župa u svijetu ima Kapelu klanjanja gdje će Isus biti izložen i čašćen,
svečano u Presvetom Oltarskom sakramentu, dan i noć bez prekida. Sam se klanjao šest sati
dnevno, svoje je dokumente pisao pred Presvetim a jednom tjedno provodio bi i čitavu noć u
klanjanju.”
P. Patricio Hileman
, zadužen za osnivanja kapela danonoćnog klanjanja u Srednjoj i Južnoj Americi „Kad bi ljudi
provodili sat vremena tjedno u klanjanju pred Presvetim, pobačaja ne bi bilo.“

TRAJNO EUHARISTIJSKO KLANJANJE U NAŠOJ ŽUPI

Svečanim izlaganjem Presvetog oltarskog sakramenta u četvrtak, 10. prosinca započelo je
trajno euharistijsko klanjanje u crkvi Svih Svetih. Za sada je prijavljeno oko 280 klanjatelja. Bilo
bi dobro da svi sati budu pokriveni s više osoba, a ne samo jednom. 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.
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BOŽIĆNA ISPOVIJED

Ispovijed za svu školsku djecu je u petak, 18. prosinca:

u 9.00 četvrti razredi

u 15.00 peti razredi

u 9.20 šesti razredi

u 15.20 sedmi razredi

u 9.40 osmi razredi i srednjoškolci

u 15.40 srednjoškolci

Božićna ispovijed za sve župljane je ovaj tjedan svakoga dana prije misa zornica, kao i
prije svakodnevne večernje svete mise.
Planirajmo
ispovjediti se na vrijeme, ne čekajmo zadnje dane.

KAKO OSTATI ZAJEDNO U BRAKU?

U četvrtak, 17. prosinca u 19.30 sati održat će se četvrti webinar putem ZOOM platforme s
temom: “Kako ostati zajedno u braku?” O temi će govoriti Suzana Matošević, dipl. teolog,
bračna i obiteljska savjetovateljica. Zbog ograničenog broja sudionika, za sudjelovanje na
svakom pojedinom webinaru potrebno je prijaviti se slanjem mail-a na jednu od adresa: son@d
jos.hr
;
savjetovaliste-sb@djos.hr
;
savjetovaliste-os@djos.hr
; Prijave će biti moguće tjedan dana prije svakog pojedinog webinara pa sve do popunjenosti
dostupnih mjesta. Napomena: oni koji se prijave, a ukoliko su mjesta za sudjelovanje
popunjena, dobit će poveznicu sa snimkom predavanja.

NEKI TJEDNI – MJESEČNI SUSRETI

3/4

Treća nedjelja došašća 13. prosinca 2020.

Nedjelja, 13. prosinca:

u 10.30 nema sastanka za ministrante; u 15.00 Milosrdni Isus.

Ponedjeljak, 14. prosinca: u 18.30 Stado malo – molitveni susret.

Utorak, 15. prosinca:

u 18.30 Dva srca; u 19.00 liturgijski čitači.

Srijeda, 16. prosinca:

u 19.00 biblijska skupina.

Petak, 18. prosinca:

u 18.30 krsna kateheza.

KATOLIČKI TISAK I KALENDARI

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