Tjedne obavijesti - 2. nedjelja kroz godinu - 16.01.2022.

Obavijesti za dane pred nama tj. za tri sljedeće nedjelje pratite u novom listiću. Uzmite ga
svakako za svoju obitelj i bližnje na stoliću, da biste bili informirani. Podrobnije ih za svaku
nedjelju imamo, s rasporedom misnih nakana,
na oglasnoj ploči, te web i facebook stranicama naše župe
.

1. KALENDAR LITURGIJSKIH SLAVLJA – Raspored misa u radne dane i nedjelje u
katedrali je uobičajen.
U tjednu
ističemo spomene: u ponedjeljak, 17. 1.
sv. Antun Pustinjak
– kod jutarnje mise u 7 h spomenut ćemo se našega
negdašnjega pokojnoga župnika Antuna
o njegovu imendanu; u subotu, 22. 1.
sv. Vinko, đakon i mučenik
, zaštitnik vinograda i rada u njima.

Od utorka, 18. 1. do utorka, 25. 1. u kršćanskom svijetu traje Molitvena osmina za
jedinstvo kršćana.
Pridružimo se i mi istoj napose kod
svagdanje krunice i misa u 18 h.
Posebno ćemo na tu nakanu moliti prvoga dana Osmine-ovoga utorka. Potičemo da krunicu
predmole
članovi Djela Marijina
. Večernju misu s kraćom homilijom vodit će
vlč. dr. Antun Japundžić
, profesor ekumenske teologije i voditelj nadbiskupijskoga Ureda za ekumenizam, a nakon mise
slijedi
klanjanje pred Presvetim
na istu nakanu.

U srijedu, 19. 1. na večernjoj misi molimo za mnogima poznatoga svećenika mons. Ivana
Šešu,
o
godišnjici smrti.

U sljedeću nedjelju, 23. 1. – na 3. NEDJELJU „KROZ GODINU“ – s cijelom ćemo Crkvom
proslaviti
„Nedjelju Božje
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riječi“.

2. BLAGOSLOV OBITELJI I DOMOVA u redovitom slijedu po ulicama završen je prošle
subote, 8. 1. o.g
., a
već smo u dva navrata išli u
naknadni blagoslov.
Pohodili smo
2.750 domova
u kojima živi
oko 7.000 vjernika.
Hvala svima koji ste s vjerničkim pouzdanjem u Božji blagoslov otvorili svoj dom molitvi sa
svećenikom i posvjedočili pripadnost Crkvi tj. župi; hvala svima koji su nas lijepo primili,
pogotovo gdje je bila cijela obitelj. Zahvaljujemo i onima koji su, u obazrivosti na epidemiju,
domišljato pripremili blagoslov, te nisu tek tako zatvorili vrata svoje kuće. Ispričavamo se za
propuste koji su se s naše strane nenamjerno dogodili.

Hvala za svaki vaš dar svećenicima, te ministrantima. Od vaših darova svećenicima, kao i
druge župe, uplaćujemo tzv. obiteljski dar nadbiskupiji tj. doprinos 10 kn po vjerniku za
uzdržavanje središnjih ustanova – sjemenište, fakultet, svećenički dom i dr., zatim
propisanu nagradu svećenicima
,
kalendare koje župljani koji redovito plaćaju lukno dobiju u uredu
, a što pretekne ostaje
u župnoj blagajni
. Darove ministrantima dijelimo njima.

Svi oni koji su bili spriječeni i nisu primili blagoslov u dan svoje ulice ili dosadašnjim
naknadnim prigodama, koje smo nenamjerno preskočili, koji su bili u izolaciji ili bolesni, te drugi
koji to još žele učiniti imaju i dalje mogućnost javljanja u ured i dogovora za naknadne
mogućnosti.

3. KATEHEZA I SUSRETI U ŽUPI nastavljat će se postupno i po najavi u oglasima. S
katehezom za
prvopričesnička godišta tj. 2. i 3. razred OŠ
svakako nastavljamo
ovoga tjedna
po rasporedu 1. polugodišta. Subotom je redovito u 11 h
pjevanje za djecu.
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U petak, 21. 1. u 20 h je susret vjeroučitelja i kateheta krizmeničkih godišta. S katehezo
m krizmenika tj. 1. i 2. razreda SŠ
nastavljamo
nakon zadnje nedjelje u siječnju, 30. 1.
kao u 1. polugodištu. Za očekivati je da do tada svi koji su imali izostanke ili se kasnije uključili
isto nadoknade poznatim načinom. Pogotovo to vrijedi za 2. razred SŠ, koji ulaze u bližu
pripravu za krizmu.

Drugi susreti u župi nastavljat će se postupno i po dogovoru sa župnikom. Tim više što je
u posljednje vrijeme ponovno povećano širenje korone u gradu.
Pjevanje zbora Santo
održava se subotom nakon večernje mise. U listiću su
najave nekih drugih susreta
, pa pogledajte na vrijeme.

Podsjećamo zaručnike koji planiraju vjenčanje ove godine na termine tečaja u veljači i
ožujku.

4. DRUGE OBAVIJESTI – O doprinosima za uzdržavanje župe i drugim darovima, zatim
upisu sv. misa
župljana
za travanj, svibanj I lipanj o.g.,
nabavci svijeća
za Marinje,
nakanama “Žive krunice”
i podacima iz župne statistike za prošlu godinu čitajte u novom listiću.

5. ZAŠTITA ZDRAVLJA – S obzirom na učestalo širenje epidemije u nas posljednjih dana,
tako i u našem gradu ponovno vas dobrohotno vas molimo da se svakako i svi pridržavamo
poznatih mjera za naša vjernička okupljanja:
obvezatnoga nošenja
maske
u
katedrali i župnim prostorima i
držanje razmaka
, te liturgijskih gesta –
pričešćivanja svih na ruke
i
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nepružanja znaka mira.
I time svjedočimo svoju kršćansku ljubav i odgovornost!

6. KATOLIČKI TISAK – Preporučujemo na mjestu za tisak u katedrali jedini katolički tjednik
Glas Koncila i druge katoličke tiskovine
.

7. OBAVIJEST O SMRTI I SPROVODU - Sinoć je u Svećeničkom domu preminuo naš
umirovljeni svećenik, dugogodišnji
profesor vlč. dr.
Slavko Platz.
Sprovod je na đakovačkom groblju
sutra u 14 h
, a potom sv. misa zadušnica ovdje u katedrali. Povjerimo ga zajedno dobroti Gospodnjoj: Oče
naš… Pokoj vječni…
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