Druga korizmena nedjelja

28. veljače 2021.

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.

SUSRET ZA RODITELJE PRVOPRIČESNIKA 2. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

U nedjelju, 7. ožujka u 18.00 pozivamo roditelje prvopričesnika 2. razreda O.Š. na svetu misu
i na susret nakon svete mise.

TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK

U subotu 7. ožujka u 17 sati u župnoj dvorani (ulaz iz Gupčeve ulice) počinje drugi ovogodišnji
tečaj priprave za brak. Sljedeći tečaj priprave za brak je u rujnu.

BOLESNICI

U ponedjeljak, 8. ožujka počinjemo ispovijedati bolesnike po uhodanom rasporedu. Ukoliko
ima novih bolesnika koje nismo do sada pohađali, molimo da ih što prije prijavite.

GODINA SVETOG JOSIPA

Papa Franjo je ovu godinu proglasio Godinom sv. Josipa, a 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. Sv. Josip je
zaštitnik očeva i Domovine. Svake srijede, prije večernje sv. Mise imat ćemo pobožnost sv.
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Josipu.

KORIZMENA ONLINE DUHOVNA OBNOVA

Korizmenu online duhovnu pripravu za Uskrs, koja se sastoji od uvodne molitve, razmatranja
dnevnih čitanja, poticajnih pitanja i zaključne molitve te se svakodnevno objavljuje na
društvenim mrežama udruge Duhos Osijek i www.djos.hr .

OBNOVA ŽUPNE CRKVE SVIH SVETIH

Ovih dana smo izmijenili prozore na tornju župne crkve Svih Svetih. Slijedi obnova sakristije:
brušenje poda, bojanje zidova i novi namještaj. Kad dođe proljeće planiramo crkvu obojati
izvana.

PAZITELJI KATEDRALE

Zbog epidemije koronavirusa naši pazitelji su prekidali svoju službu. Uskoro će ponovo
nastaviti sa tom službom. Sve vas koji ste voljni jedan sat provesti između 12 i 15 sati u
katedrali u molitvi, Božjoj prisutnosti i vršiti paziteljsku službu, molim da se javite u župni ured.
Možete također doći i predložiti nekoga tko bi to rado činio.

TJEDAN SOLIDARNOSTI I ZAJEDNIŠTVA S CRKVOM U BOSNI I HERCEGOVINI

Od 1. do 7. ožujka je tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u BiH. Nedjeljna
milostinja 7. ožujka, kao i Vaši darovi idu za braću i sestre u Kristu u BiH. Ovo je prigoda svim
vjernicima u Hrvatskoj da primljene darove Božje ljubavi podijele s braćom i sestrama u BiH.

POMOĆ SISAČKOJ BISKUPIJI
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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.

TJEDNI – MJESEČNI SUSRETI

Nedjelja, 28. veljače:

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

Ponedjeljak, 1. ožujka:

u 18.30 Stado malo; u 20.00 Mjesečni susret bračnih parova.

Utorak, 2. ožujka:

u 18.30 Dva srca; u 19.00 liturgijski čitači

Srijeda, 3. ožujka:

u 19.00 biblijska skupina.

Petak, 5. ožujka:

u 18.30 krsna kateheza; u 20.00 susret mladeži.

Subota, 6. ožujka:

u 11.00 pjevanje za djecu – proba; u 19.00 Santo – proba.
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Nedjelja, 7. ožujka:

28. veljače 2021.

u 10.30 ministranti; u 15.00 molitvena zajednica Milosrdnog Isusa.

ZAHVALA

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