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KALENDAR

Ponedjeljak, 22. veljače:

Katedra svetog Petra, apostola, blagdan.

SUSRET ZA RODITELJE KRIZMANIKA 1. RAZREDA SREDNJE ŠKOLE

Danas, 21. veljače u 16.30 pozivamo roditelje krizmanika 1. r. S.Š. na svetu misu i na susret
nakon svete mise. Krizmanike prvog i drugog razreda srednje škole pozivamo svake nedjelje na
svetu misu u 16.30 u katedralu.

KRIŽNI PUT

Kroz korizmu je u katedrali križni put utorkom i petkom u 17.30, nedjeljom za djecu u 16.00, a
nakon toga Sveta misa.

40 DANA ZA ŽIVOT

„Uzmi svoj križ i idi za mnom.“ (Mk 8, 34) je geslo koje prati ovogodišnju korizmenu kampanju
inicijative „40 dana za život“. Korizmena kampanja je počela Pepelnicom, 17. veljače, a
završava na Cvjetnicu 28. ožujka. Tijekom korizme vjernici u 33 hrvatska grada, na 35 mjesta
bdjenja, mole i bdjiju za zaustavljanje pobačaja. Također, svi su vjernici pozvani postiti i moliti i
u svojim domovima, kako bi u našoj domovini pobjedila kultura života. Kampanja je posvećena
posvetom Presvetom Srcu Isusovu, s obzirom da su inicijativa „40 dana za život“ i udruga
„Hrvatska za Život“, a samim time i svi njezini članovi, prošlo ljeto, po rukama biskupa Ivana
Ćurića, posvećeni Presvetom Srcu Isusovu.“ Ispred Doma zdravlja u Đakovu se moli svaki dan
od 7 do 19 sati. Molimo za nerođene, život, domovinu i za sve ostale potrebe. Napadi u
društvenim mrežama na one koji mole su samo znak da treba pojačati molitvu.
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JUBILEJSKA GODINA S. AMADEJE

Milosrdne sestre svetoga Križa o spomenu 50. obljetnice smrti blagopokojne majke M.
Amadeje Pavlović, otvorile su 26. studenoga 2020. jubilejsku godinu koja će trajati do 26.
studenoga 2021. godine. Povodom ove obljetnice sestre jednom mjesečno izdaju listić koji će
nam približiti život, lik i krjeposti majke M. Amadeje. Listić broj 4 možete uzeti na izlazu iz crkve.

KORIZMENA ONLINE DUHOVNA OBNOVA

Svećenici i đakoni Đakovačko-osječke nadbiskupije te nekolicina svećenika drugih biskupija
pripremili su korizmenu online duhovnu pripravu za Uskrs, koja će se sastojati od uvodne
molitve, razmatranja dnevnih čitanja, poticajnih pitanja i zaključne molitve te će se svakodnevno
objavljivati na društvenim mrežama udruge Duhos Osijek, Ureda za pastoral mladih
Đakovačko-osječke nadbiskupije te na nadbiskupijskoj stranici www.djos.hr .

POMOĆ SISAČKOJ BISKUPIJI

Za pomoć stradalima od nedavnog potresa smo prikupili i uplatili 66500 kuna (600 eura). Ako
još netko želi moguće je uplatiti na račun Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije, J. J.
Strossmayera 58, Osijek (IBAN: HR6123400091110046082; Poziv na broj: HR00 44000-1;
Opis plaćanja: Pomoć stradalima u potresu u Sisačkoj biskupiji.

TRAJNO EUHARISTIJSKO KLANJANJE U NAŠOJ ŽUPI

U crkvi Svih Svetih se održava Trajno Euharistijsko klanjanje. Crkva je danonoćno otvorena i
možete kad god prolazite ili imate vremena doći klanjati se u tišini Gospodinu, biti s Bogom,
upijati Božju ljubav, snagu, radost, mir, tražiti prosvjetljenje Duha Svetoga za neke svoje
odluke… Možete se i prijaviti, te jedan sat tjedno, koji odaberete, provesti u euharistijskom
klanjanju.
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SV. BENEDIKT SAVJETUJE U KORIZMI

Sv. Benedikt savjetuje da činimo sve ono što bismo trebali i tijekom godine, ali najčešće
zaboravljamo. Ovo uključuje osobnu molitvu, post od neke hrane ili pića, umjereno uskraćivanje
sna (u zdravim granicama), smanjivanje neozbiljnih razgovora i posvećivanje vremena kako
bismo se pripravili i veselili Uskrsu. Sv. Benedikt također konkretno savjetuje svojim
redovnicima da odaberu neku knjigu na početku korizme te da je svakodnevno čitaju.

KVATRE

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

TJEDNI – MJESEČNI SUSRETI

Nedjelja, 21. veljače:

u 10.30 ministranti; u 15.00 Milosrdni Isus – molitvena zajednica.

Ponedjeljak, 22. veljače: u 18.30 Stado malo – molitveni susret.

Utorak, 23. veljače:

u 18.30 Dva srca – molitveni susret.

Srijeda, 24. veljače:

u 19.00 biblijska skupina.

Petak, 26. veljače:

u 18.30 krsna kateheza; u 20.00 susret mladeži.

Nedjelja, 28. veljače:

u 10.30 ministranti; u 15.00 molitvena zajednica Milosrdnog Isusa.
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ZAHVALA

Hvala svima koji ste darovali svoj prilog za lukno, misije, sjemenište, siromahe, obnovu
katedrale…
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