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»Neka nam ne dozlogrdi činiti
 dobro: ako ne sustanemo,
u svoje ćemo vrijeme žeti! Dakle,
dok imamo vremena,

činimo dobro svima«
(Gal 6,9-10a)




Papina poruka za korizmu 2022.






Korizma je prikladno vrijeme za
osobnu obnovu i obnovu zajednice
koja nas vodi do Pashe Isusa Krista.
1. SIJANJE I ŽETVA - Pavao govori
o kairósu: milosnom vremenu za
sijanje dobra u pogledu buduće
žetve. To vrijeme je korizma, ali je
to i cijeli ovozemaljski život, koji je

korizma na neki način slika. U našemu životu prečesto prevladavaju

pohlepa i oholost, želja za posjedovanjem, gomilanjem i trošenjem...

Korizma nas poziva na obraćenje, na promjenu mentaliteta, tako

da se istinu i ljepotu života ne traži toliko u posjedovanju koliko u

darivanju.
2. „NEKA NAM NE DOZLOGRDI ČINITI DOBRO“ – Neka nam ne
dodije moliti. Isus je učio da treba »svagda moliti i nikada ne sustati«
(Lk 18,1). Potrebna nam je molitva
 jer trebamo Boga; Neka nam ne
dodije iskorjenjivati zlo iz našeg života. Tjelesni post, na koji nas
korizma poziva, osnažuje duh za borbu protiv grijeha. Neka nam

ne dozlogrdi tražiti oproštenje u sakramentu pokore i pomirenja,

svjesni da se Bog nikada ne umara opraštati. Neka nam ne dozlogrdi

boriti se protiv požude i neka nam
ne dozlogrdi činiti dobro u

djelatnoj ljubavi prema bližnjemu.
3. „AKO NE SUSTANEMO, U SVOJE ĆEMO VRIJEME ŽETI“ Korizma nam svake godine doziva u pamet da dobro, jednako kao

i ljubav, pravda i solidarnost, ne može se postići jednom zauvijek;

mora ih se stjecati svaki dan iznova.
Oni koji padnu, neka pruže
ruku Ocu koji nas uvijek podiže.Provodeći u djelo bratsku ljubav
prema svima, sjedinjeni smo s Kristom,
koji je dao svoj život za nas

i uživamo predokus radosti Kraljevstva nebeskoga, kada će Bog biti

„sve u svemu“.

Rim, 24. veljače 2022.





Kalendar događanja za ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2022.



2. ožujka - Čista Srijeda (Pepelnica)
Na Čistu Srijedu svete mise su u 8,30, 11, 17 i
19 sati.
Na svakoj misi je obred pepeljenja. Na misi
u 8,30 sudjeluju učenici OŠ Mihanović s
vjeroučiteljicom Dubravkom Soldo. Veliki
zbor animira pjevanje na misama u 17 i 19 sati.



Inicijativa - „40 DANA ZA ŽIVOT“

Započinje plemenita inicijativa koja će u narednih 40 dana, počevši
od Pepelnice, u krugu naše bolnice 
(Radnički trg), moliti za nerođene.

Pridružimo se svojim vremenom i molitvom
kadgod možemo, napose
četvrtkom kada dežura naša župa. Popis na koji se možete upisati za
točnu satnicu bit će na stolu za štampu
 u p. centru i crkvi. Kontakt osoba
je gđa Božica Ćosić.

Svakog četvrtka imat ćemo izloženo Presveto nakon mise do 12 sati,
za sve one koji ne mogu sudjelovati na štandu. U molitvama ćemo se
naročito sjetiti naroda koji zbog ratapati u Ukrajini.



4. ožujka - Prvi petak u mjesecu –

„Večer klanjanja euharistijskom Isusu“
 misa. Nakon večernje svete mise
Prilika za svetu ispovijed prije svetih

Klanjanje Euharistijskom Isusu započinje
od 19,30 i traje do 22 sata.



Pobožnost križnog puta i Caritas
 u 18 sati. Nakon toga je sv. misa.
Tijekom korizme svakog utorka i petka
U dane križnoga puta, kao i do sada,
 sabire se milostinja za uskrsne
akcije potrebitima u župi, te za dekanatske i nadbiskupijske projekte

(pučka kuhinja, zaklada za siromašne studente i učenike „Dr. Nikola

Dogan“). U tu svrhu idu darovi odricanja
koje djeca i odrasli skupljaju
u Caritasove kutijice, koje su uzeli u
 župi i donose na Veliki četvrtak.
Svoje darove za ovu svrhu možete dati i u uredu.

Za pomoć potrebitima u župi sabirat ćemo namirnice do nedjelje





Cvjetnice, 10. travnja na uobičajeni način. Košare će biti centru kod
Gospina lika, a namirnice možete donijeti i u ured.
05. ožujka – Prva subota
Naša prihvatila je moliti svaki dan za nova duhovna zvanja svakodnevno
na svetoj misi, nakon pričest. Prva subota je dan kada napose molimo
samo za nova zvanja, a u toj nakani utječemo se Našoj Gospi Brze
Pomoći. Mise su redovito u 8,30 i 10,30.


06. ožujka - 1. korizmena
nedjelja

Sv. mise su u župi redovito. Ulazimo
u proljetni kvatreni tjedan u kojem
 djela pokore i ljubavi.
smo pozvani na intenzivniju molitvu,

Ove nedjelje na misama će Anđeline
prijateljice prodavati blagoslovna

jaja i uskrsne ukrase koje su same izradile. One će također na Veliku
subotu dopodne ponuditi ispred crkve
uskrsne kruščiće za uskrsnu

košaru i uskrsno blagovanje. Prihod od svega ide za Caritas i Misije.

Hvala naprijed koji ćete podržati karitativni rad naših Anđelinih
prijateljica, koje su trenutno najvećaskupina u župi.


Mise u dom za starije i nemoćne
osobe - Slavonski Brod

U dogovoru s ravnateljicom gđom Marijom Filipović, vraćamo se

svetim misama u domu za naše starije i nemoćne. Zbog i dalje aktualnih
 će u dvorišnom prostoru ispred
epidemioloških mjera, sveta misa bit
doma, na otvorenom. Predviđeno je da bude svakog četvrtka u 8,30.
Pratimo vremensku prognozu, jer u slučaju nepovoljnih vremenskih




uvjeta mise neće biti. Radosni smo što se nakon dužeg vremena opet
možemo susresti s našim starijima i nemoćnima u euharistijskom slavlju.


8. ožujka - Hodočasnički
dan GBP- „osmi“

Svete mise slavit će:
 Cindori; domaći zbor
u 7,00 - vlč. Anđelko
u 9,00 - vlč. Damir Stanić; domaći zbor
u 11,00 - preč. Mato Gašparović;

domaći zbor
 Mikulčić, zbor iz Bukovlja
u 17,00 - vlč. Pavao
u 19,00 - vlč. Robert
 Almaši, zbor Župe Harkanovci



Prije svetih misa, uz mogućnosti za ispovijed, marijanska pobožnost ili
križni put.



10. ožujka, četvrtak – susret s roditeljima prvopričesnika i
krizmanika
Ovogodišnji susret (sastanak) bit će u 19 sati, tj nakon večernje mise u
pastoralnom centru. Na sastanku će biti i tema o Sinodi koja se održava
od 2021. do 2023. u koju se uključuju svi župljani koji su sakramentalno
povezani sa župom i crkvom.



13. ožujka – 2. korizmena nedjelja (Pačista)

Pod svetom misom u 17 sati bit će predstavljanje ovogodišnjih

krizmanika.
15. ožujka - Trinaest
utoraka sv. Antunu
 župnog zbora predvodi misno
Naš župnik uz pratnju našeg velikog
slavlje u sklopu pobožnosti 13 utoraka
 sv. Antunu u 19 sati u župnoj
crkvi u Podvinju.


 Zaručnik BDM
19. ožujka - Sv. Josip,
Sve mise su u 9, 11, 17 i 19 sati. Prije svake svete mise bit će pobožnost
sv. Josipu.


20. ožujka – 3. korizmena – Caritas za BiH
 sa svetih misa namijenjena je za
Na treću korizmenu nedjelju milostinja

Caritas u Bosni i Hercegovini.



Uskrsna ispovijed bolesnika – od 21. ožujka do 2.travnja
Ispovijed bolesnika i starijih članova obitelji u našoj župi. Svoje članove
za ispovijed možete prijaviti najkasnije
 do 18. 03. telefonski, e-mailom
ili osobno u župnom uredu. Na web stranici župe nalaze se kontakt

broj i e-mail adresa. Vodimo računa o duhovnom dobru svojih starijih i

bolesnih u obiteljima!



25. ožujka, petak – Blagovijest - Navještenje Gospodinovo, svetkovina

Blagdanske mise s pobožnostima su kod nas u pastoralnom centru.
Svete mise bit će u 9:00, 11:00, 17:00 i 19:00.



Dođimo svi s vjerom proslaviti otajstvo Kristova utjelovljenja u krilu
Svete Djevice. Ovoga dana iznimno molimo radosna otajstva krunice.



26. ožujka, subota - Obiteljski križni put
Križni put djece s roditeljima, napose prvopričesničkih i svih drugih
godišta, bit će popodne u 16,00 h u okolišu crkve s pretpostavkom
povoljnog vremena. Ukoliko bude lošije vrijeme bit će u centru.
Pozivamo sve roditelje s djecom da se pridruže, a i aktivno uključe (kod
svake postaje bit će angažirana jedna obitelj, te će se prethodno trebati

javiti – o tome u oglasima).




27. ožujka – 4. korizmena (sredoposna)

– prisega novih članova
ŽPV-a i ŽEV-a
Na misi „pop populo“ u 9,00 bit 
će prisega novoizabranih članova
 i Župnog pastoralnog vijeća (14
Župnog ekonomskog vijeća (6 članova)
članova). Mandat im traje narednih 5 godina.



1. travnja, Prvi petak - Klanjanje euharistijskom Isusu

Ovoga prvog petka klanjanje će započeti
pola sata kasnije nego inače, u

19:30, radi potrebne pripreme oko oltara.
Klanjanje će trajati kao i inače
do 22:00. Prilika za svetu ispovijed od
 19,30 do 20,30.



Od 1. travnja mise ponovno u crkvi
 u 7:00 ponovno će biti u crkvi.
Mise preko tjedna, kao i misa nedjeljom





Od 2. travnja – jedna sveta misa subotom
Od prve subote, 02. travnja, svete mise 10:30 više neće biti. Jedan od
glavnih razloga je slaba posjećenost te prijepodne aktivnosti u župi u
tom vremenu (ministrantski susret, probe zborova,...) Subotom će biti
jedna misa u 8:30, koja će biti koncelebrirana.


 križni put za mlade
2. travnja - Nadbiskupijski
Za sada je poznat samo datum i ruta
 - od Dragotina do Ovčare. Više o
tome u župnim obavijestima.





8. travnja - Hodočasnički dan GBP, „osmi“ u mjesecu
O svećenicima misnica više detalja na plakatu koji kao i uobičajeno bit
će objavljen tjedan dana prije“osmog“. „Osmoga“ u travnju održat će
se akcija prodaje svijeća za rad bračno-obiteljskih savjetovališta naše
Nadbiskupije. Također župa Duha Svetoga iz Malog Pariza imat će svoj
štand na kojem će prodavati uskrsne ukrase i predmete, a prilozi idu za
pomoć u Nigeriji.


10. travnja - Nedjelja Muke Gospodnje - Cvjetnica

Svete mise će biti u 7:00 - blagoslov grančica
će biti u crkvi. Misa će biti u

crkvi, a muku čitaju čitači. Na misi u 9,00 biti će blagoslov grančica bit će

ispred crkve, zatim slijedi ophod (procesija) prema katehetskom centru

gdje će biti misno slavlje. Na ovoj misi
muka je pjevana.
Na ostalim misama u 11, 17 i 19
sati biti će blagoslov grančica u
katehetskom centru (bez ophoda), amuku će čitati čitači.
Prilozi od kupnje maslinovih grančica
za Cvjetnicu kod nas bit će

namijenjeni misijama i siromašnima.



VELIKI TJEDAN

14. travnja - Veliki Četvrtak 
Misa Večere Gospodnje bit će u crkvi u

19,00.

“Apostole” ćemo izabrati između muških
članova ŽEV-a i ŽPV-a. Pričest će i ove



godine zbog epidemioloških mjera biti
samo pod prilikom kruha. Isusov grob

će biti u crkvi. Presveti oltarski sakrament
će se prenijeti do Isusovog
groba. Getsemansku uru predmole: od kraj obreda do 22:00 veliki župni
zbor; od 22:00 do 23:00 članovi ŽEV-a, ŽPV-a i Anđeline prijateljice, od

23:00 do 24:00 SKAC.

15. travnja - Veliki
Petak
U 9,00 bit će križni put u crkvi.

U 19,00 u crkvi bit će Služba Muke Gospodnje. Pjevana muka će biti kao

i za Cvjetnicu, s time da će se župnik i župni vikar zamijeniti za uloge.

Križu će pristupiti svi prisutni vjernici.





16. travnja - Velika Subota
U 8,30 slavit će se Služba Čitanja i Jutarnja s narodom. Klerici će biti u
prezbiteriju, jedan kor predvodit će časne sestre svete Uršule, a drugi
kor će predvoditi Milosrdne sestre svetoga Križa.
Poslije liturgije časova Anđeline prijateljice započet će humanitarnu
prodaju uskrsnih kruščića.
Stražari groba Gospodnjeg bit će kao i do sada vatrogasci. Kontakt osoba
je gđa Ružica Salantić. Župnik će sa stražarima dogovoriti ovogodišnji
termin straže.
BLAGOSLOV JELA I KOŠARA - U 17,00 sati će biti blagoslov hrane u

dvorištu pastoralnog centra.

U 20:00 započet će vazmena misa bdjenja. Oganj će biti pripravljen
ispred crkve. Neće biti zajedničkog
ulaza u crkvu nego će okupljena

zajednica čekati u crkvi. Misa je redovito
prema misalu. Hvalospjev
 će se tri čitanja: Iz Knjige Postanka,
uskrsnoj svijeći će pjevati đakon. Čitat
iz Knjige Izlaska i iz Knjige proroka Ezekiela. Između se čitaju ili pjevaju
psalmi.


17. travnja - Nedjelja Uskrsnuća Gospodnjeg – Vazam - USKRS
Mise su po nedjeljnom rasporedu U sklopu svete mise u 7,00 bit će
blagoslov hrane (u crkvi).

Na početku svete mise u 9,00 bit će obred škropljenja vodom.

Ostale svete mise su redovito: 11,00, 17,00 i 19,00.


18. travnja - Vazmeni
Ponedjeljak



Svete mise bit će u 9,00 i u 11,00.


25. travnja - Sv. Marko,
Evanđelist
Prije svete mise u 8,30 bit će blagoslov
 polja.


Od 1. do 31. svibnja. – svibanjske pobožnosti
 će se krunica i lauretanske litanije
Pobožnost Majci Božjoj kroz svibanj molit
pola sata prije svete mise. Od ponedjeljka
 do petka litanije prije mise u 18,30,
u subotu prije mise u 8,30, u nedjelju prije misa u 17,00 i 19,00.






7. svibnja - Dekanatski susret ministranata
Bit će zajednički susret ministranata garčinskog, sibinjskog i brodskog
dekanata. Detalje susreta ćemo dobiti od nadležne nadbiskupijske
ustanove. Više detalja kroz župne obavijesti



8. svibnja - Hodočasnički dan GBP „osmi“
i Nedjelja Dobrog Pastira
Budući da je osmi u mjesecu ujedno i Nedjelja Dobrog Pastira, pozvat
ćemo sve bogoslove i poglavare nadbiskupijskog sjemeništa u Đakovu

da svoj actio pastoralis ostvare u sklopu
našeg hodočasničkog dana.




11., 12. i 13. svibnja- Trodnevnica uoči slavlja prve pričesti
Trodnevnica za prvopričesnike i 
njihove roditelje bit će na svetim

misama u 18:30. Prvi dan će biti obnova krsnih obećanja, drugi dan će
 a treći sveta ispovijed.
biti proba s neposvećenim hostijama,
Ispovijed će biti u prijepodnevnom i u popodnevnom terminu, ovisno o
školskoj smjeni prvopričesničke skupine.


 subota - Slavlje prve pričesti
14. svibnja,
Slavlje prve pričesti bit će u subotu u 10:30, u
katehetskom centru.

18. , 19. i 20. svibnja - Trodnevnica uoči slavlja sakramenta potvrde
 kumove i roditelje bit će na
Trodnevnica za krizmanike, njihove
svetim misama u 18:30. Prvi dan trodnevnice bit će obnova krsnih



obećanja. Drugi dan će vjerojatno biti susret s krizmateljem, ovisno o
njegovom rasporedu. Treći dan će biti ispovijed, i to u prijepodnevnom

i popodnevnom terminu, ovisno o školskim
smjenama.


21. svibnja, subota – Slavlje svete potvrde

Slavlje svete potvrde bit će u subotu u 10:30, u katehetskom centru. O
tome tko će biti krizmatelj pratimo u župnim obavijestima.

26. svibnja - Uzašašće Gospodinovo (Spasovo)

Svete mise bit će u 8:30 i u 18:30.




Od 29. svibnja – završetak mise u 17,00 sati
Od ovoga dana pa do jeseni radi vrućina, neće biti mise nedjeljom u
17:00.
29. svibnja, 7. Uskrsna nedjelja - Odlazak đakona
Đakon Antun Nikolić se na nedjeljnim misnim slavljima zahvaljuje
i pozdravlja sa župljanima. Toga dana završava njegov đakonski
praktikum u našoj župi.


31. svibnja - Pohod BDM i završni
dan svibanjskih pobožnosti


Svibanjske pobožnosti zaključit ćemo
pjevanim oblikom lauretanskih

litanija.

4. lipnja - Duhovsko
bdjenje

Bdjenje uoči duhova započet će u 20:00. Budući da je taj dan ujedno i
prva subota, dan molitve za svećenička
i redovnička zvanja, glavni

animatori tog slavlja bit će članovi Molitve mreže za duhovne zvanja,
na čelu s gospođom Draženkom Lacković i naglasak u slavlju će biti na

molitvi za duhovna zvanja.


5. lipnja - Pedesetnica – Duhovi

Svete mise su redovito kao nedjeljom: 7, 9, 11

i 19 sati.


8. lipnja, srijeda - Hodočasnički
dan GBP- „osmi“
Na taj dan su tradicionalno hodočašća
župa
Trnjani i Slavonski Brod





9 - Budainka. Po jedno misno slavlje predvodit će njihovi župnici uz
pratnju njihovih župnih zborova. Pozvali smo za jedno misno slavlje da
 u obavijestima i plakatu.
predvodi p. Ivan Mandurić. Više o tome
Između 30. svibnja i 3. lipnja - SUSRET organizacijskog odbora
za tijelovsku procesiju: župnik i župni vikar, o. Aleksandar Hmilj,
predstavnici civilnih vlasti, MUP-a,tri redovničke zajednice s područja
naše župe, FAB-a, limenog puhačkog
 orkestra, vatrogasaca, SKAC-a i
određeni članovi ŽPV-a.


12. lipnja, nedjelja – Presveto Trojstvo
Mise po redovitom nedjeljnom rasporedu:
7, 9, 11 i 19 sati.






16. lipnja, četvrtak – Tijelovo (Brašančevo)
Svete mise u 9,00 i u 18,30.
Poslije jutarnje svete mise bit će svečana procesija ulicama našega grada.
U procesiji će sudjelovati članovi gore navedenih skupina i veliki župni
zbor te prvopričesnici. Plan procesije: Prva postaja bit će ispred župne
crkve. Sjenicu uređuje župa. Zatim se procesija kreće ulicom Petra
Krešimira IV. do zgrade Hrvatskih šuma. Tu skreće u pješački prolaz
i dolazi do Stadlerovog trga, gdje bi bila druga postaja, koju uređuju
grkokatolička zajednica i redovnice. Od Stadlerovog trga procesija
nastavlja ulicom Matije Mesića do ulice Tome Skalice, zatim ulicom

Tome Skalice dolazi do Save. Na šetalištu uz Savu bila bi treća postaja,

koju uređuje SKAC. Šetalištem bi procesija nastavila do franjevačkog

samostana ispred kojeg bi bila posljednja
postaja i završni blagoslov.

Prijedlog je da se u nošenju Presvetog
sakramenta od postaje do
 o. Aleksandar Hmilj i gvardijan
postaje izmjene župnik, župnik vikar,
samostana. Više o konačnom planu i rasporedu i župnim obavijestima.



18. lipnja, subota - Dan župnog zajedništva
 izlet za sve koji su bili aktivni
Župa i župnik organiziraju zajednički
tijekom cijele liturgijske godine. Bit će pozvani prvopričesnici,
krizmanici, čitači, pjevači, članovi ŽEV-a
i ŽPV-a, vjeroučitelji, redari,

skupine za spremanje crkve, volonterke iz suvenirnice, gospođe koje

peku kolače za „osmi“ itd. Prvi prijedlog je imanje Mlaka u Sikirevcima,

u vlasništvu obitelji vlč. Ivana Živića.
O konačnim detaljima pratiti

župne obavijesti.



19. lipnja - Te Deum- misa zahvalnica

Svete mise u 9, 11 i 19 sati bit će slavljene
kao mise zahvalnice različitih
katehetskih i učeničkih skupina.




29. lipnja - Svetkovina Sv. Petra i Pavla
 je misa svećeničkog ređenja. Naš
U 10,30 u katedrali sv. Petra u Đakovu
đakon Antun Nikolić tom prilikom poziva
sve župljane na ovo svečano

misno slavlje u kojem će biti zaređen za svećenika.

Mlada misa bit će u Otoku 17. srpnja 2022.





Čuj milostivo, Petre, blažen pastiru,
Što molimo te, pa nam grijeha okove
Odriješi riječju kad ti vlast je predana,
Da zemlji nebo otvaraš i zatvaraš.



Naučitelju Pavle, živjet uči nas,
I vuci srca naša u raj sa sobom,

Dok vjera gleda svjetlo
iza vela svog,

 ljubav kraljuje.
A kao sunce samo


vječna
s čašću, štovanjem

Nek bude slava
 Trojstvu Presevetom,
I s radosnicom pjesmom
 stvorom upravlja
Što u jedinstvu svakim
Po svem kolikom nizuvječnih vjekova. Amen.
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