VAZAM - NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEGA 4. travnja 2021.

Svetkovina Uskrsa proslava je neizmjerne Božje ljubavi prema čovjeku. Nakon dana beznađa
i ustuka pred silom ovoga svijeta koja je razotkrila svoje tvrdokorno srce zatvoreno Božjoj
milosti, uskrsno nam jutro otkriva da je Bogu sve moguće. Kad se činilo da je smrt pobijedila i
nestala svaka nada u bolju budućnost, ona je na uskrsno jutro proplamsala u svoj svojoj snazi i
ljepoti. Kristovim uskrsnućem preobražena je sveukupna naša stvarnost. To ponajviše
otkrivamo u euharistiji gdje njegovo tijelo i krv postaju izvorište novog života. Primajući tijelo i
krv Isusa Krista, „bivamo učinjeni dionicima božanskog života na sve odrasliji i svjesniji način…
I doista, ne mijenja se euharistijska hrana u nama, nego mi iz tog blagovanja izlazimo
tajanstveno izmijenjeni. Krist nas hrani sjedinjujući nas sa sobom, on nas 'privlači u sebe'“. Na
taj se način u nama oblikuje bitno euharistijska narav kršćanskog života, jer „danomice
omogućuje postupnu preobrazbu čovjeka koji je milošću pozvan biti slikom Sina Božjega“…
Svima vama, u zajedništvu s mons. Marinom Srakićem, nadbiskupom u miru i mons. Ivanom
Ćurićem, pomoćnim biskupom, od srca želim radostan i blagoslovljen Uskrs! Đuro
nadbiskup i Tomislav, župnik.

USKRS

Danas, na Uskrs (4. travnja) svete mise su u 7, 9, 10.30, 17 i 18.30. Blagoslov jela je u 7 i 9
sati.
Ponedjeljak, 5. travnja je Vazmeni ponedjeljak – sv. mise u 7.30, 9,
10.30, 17.00 i 18.30 sati. Od nedjelje, 11. travnja pa nadalje neće biti svete mise u 17 sati u
katedrali.

SVETE MISE NA LJETNOJ TERASI

Od danas, od Uskrsa, 4. travnja, pa nadalje svake nedjelje su svete mise na ljetnoj terasi
Centra Amadea u 17.30. Na Vazmeni ponedjeljak nema svete mise na ljetnoj terasi, nego je u
katedrali.

UPIS NAKANA SVETIH MISA

Od utorka 6. travnja, upisujemo nakane svetih misa za srpanj, kolovoz i rujan.
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TRINAEST UTORAKA SV. ANTUNU

Nastavlja se pobožnost trinaest utoraka sv. Antunu u 17 sati na ljetnoj terasi Centra Amadea.

ŽIVA KRUNICA

Nakana molitelja žive krunice za travanj: za sve vrste ovisnika.

BRAČNI SUSRET (VIKEND)

U Đakovu se od 16. do 18. travnja održava Bračni susret (vikend). Prijave primaju Mihaela i
Dragan 0953914026 ili u župnom uredu.

BARBARA VARGIĆ - TANZANIJA

Naša župljanka Barbara Vargić, živi i studira u Zagrebu, a volontira u Udruzi Kolajna ljubavi i
sprema se za odlazak u Afriku ovoga ljeta. One planira tijekom srpnja i kolovoza volontirati u
sirotištu sv. Ante u Tanzaniji i jedan od preduvjeta za njezin odlazak je organiziranje
humanitarne akcije prikupljanja novčanih sredstava. Sav prikupljen novac bio bi doniran
isključivo sirotištu za kupnju potrepština za djecu. Prikupljeni novac neće biti korišten za njezine
troškove puta. Ona želi prikupiti donacije za siročad u Tanzaniji kojoj je to neophodno. Barbara
će nam se u nedjelju, 11. travnja na svetim misama kratko predstaviti i objasniti svoju akciju.
Ispred katedrale će biti stol na kojem će biti promotivni letci Udruge Kolajna i ručno rađeni
proizvodi žena iz Afrike koji nemaju fiksnu cijenu, već se sve daje za dobrotvorne priloge.

SLAVLJE SAKRAMENATA PRVE PRIČESTI I POTVRDE
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Slavlje Prve pričesti planiramo za 2. svibnja, a svete potvrde 23. svibnja u 10.30.
Epidemiološka situacija može naložiti promjenu termina. Nadbiskupova poruka vjernicima uz
obiteljska slavlja prilikom sv. krizme i prve pričesti „Draga braćo i sestre, najusrdnije molim sve
roditelje, krizmanike te sve vjernike da obiteljska slavlja vezana uz sakramentalna slavlja
(krizmu, prvu pričest, krštenje) budu veoma skromna te ograničena ma veoma uski krug obitelji i
kumova. U skladu sa smjernicama i odlukama Druge biskupijske sinode, sve Vas molim da se
ne upuštate u nepotrebne financijske troškove s većim brojem uzvanika, te da se trudite izbjeći
sve ono što nije u skladu sa sakramentalnim i crkvenim slavljem. Kumove istodobno molim da
se ne upuštate u suvišne troškove, niti u kupovinu neprimjerenih darova. Kumčetu se uz
sakramente ne poklanja skupi dar, nego neka uspomena koja podsjeća na primljeni sakrament
(Biblija, križ, nabožni predmet ili prikladna knjiga). Roditelje molim da navedeno poštuju osobito
ove godine, zbog ozbiljne epidemiološke situacije, te da prilikom krizme, prve pričesti i krštenja
na objed ne pozivaju nikoga od rodbine i prijatelja, osim krizmanog kuma ili kume. Obiteljski
objed neka se organizira isključivo u vlastitom domu. Usrdno Vas molim da suprotnim
postupkom ne navlačite odium javnosti na sebe, na Crkvu i na sakramentalna slavlja. Svima
unaprijed zahvaljujem za razumijevanje i suradnju.“ Đuro Hranić, nadbiskup

TJEDNI – MJESEČNI SUSRETI

Ponedjeljak, 5. travnja:

u 19.00 Stado malo; u 20.00 Zajednica bračnih susreta.

Utorak, 6. travnja:

u 19.00 Dva srca – molitvena zajednica.

Petak, 9. travnja:

u 19.00 Krsna kateheza; u 19.30 proba katedralnog zbora.

Subota, 10. travnja:

u 11.00 pjevanje za djecu; u 19.00 proba zbora Santo.

Nedjelja, 11. travnja:

u 10.15 susret ministranata; u 15.00 Milosrdni Isus.

TRAJNO EUHARISTIJSKO KLANJANJE U NAŠOJ ŽUPI
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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.

PAZITELJI KATEDRALE

Nastavili smo s paziteljskom službom u katedrali. Sve vas koji želite jedan sat provesti između
12 i 15 sati u katedrali u Božjoj prisutnosti i vršiti paziteljsku službu, molim da se javite u župni
ured.

ZAHVALA

Hvala svima koji ste darovali svoj prilog za lukno, misije, sjemenište, siromahe, obnovu
katedrale… Za stradale od potresa smo prikupili preko 70.000 kuna, za misije (uskrsna akcija)
10.300 kuna za Udrugu sv. Vinka (grančice) 6.300 kuna.
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