Župa Preslavnoga Imena Marijina
Braćo i sestre!
Dragi župljani Donjega grada!

BOŽIĆNI RASPORED BOGOSLUŽJA

RASPORED BLAGOSLOVA KUĆA 2018./2019 .

Velika božićna ispovijed za sve župljane je u nedjelju
23. prosinca, od 15.00 do 18.00 sati. Dođimo na ispovijed
kako bismo čistim srcem slavili Božić. Ispovijedat će dvanaest
svećenika i nitko neće dugo čekati. Iskoristimo priliku i dođimo
na ispovijed poštujući zadane termine jer će svećenici u 18.00
sati otići u svoje župe zbog večernje sv. mise!
Prije svete ispovijedi u 14.30 je POKORNIČKO
BOGOSLUŽJE S ISPITOM SAVJESTI. Dobro je pripraviti se za
ispovijed. Ispit savjesti će trajati samo pola sata.

27. prosinca: Kišpatićeva, Donjodravska, Primorska, Gluha,
Lađarska, Ciglarska, Trg Bana Jelačića , Huttlerova, Vodenička,
Gojkovićeva, (6 svećenika)
28. prosinca: Cvjetkova, Ive Tijardovića, Divaltova, Pazinska,
Tvornička, M. Krleže, Ledine, Velebitska, Frankopanska, Riječka,
Voćarska, Šoltanska, Olibska, Palagruška, Splitska, Gorička,
M. Lanosovića, Cara Hadrijana, F. Mickea, Park Katarine Kosače
(6 svećenika)
29. prosinca: Vukovarska, sv. Petka, Vijenac Murse (6 svećenika)
31. prosinca: Sarajevska, Slavonska, Imotska, D. Šimunovića,
D. Domjanića, V. Vidrića A. B. Šimića, E. Kumičića, K. Š. Đalskog,
V. Novaka, M. Gupca, Banova
2. siječnja: Mostarska, Zeleno Polje, Olimpije, Nemetin (4 svećenka)
3. siječnja: Vinogradska, Livadska, Travna, Vrtna, Cvjetna, Šumska,
Lugovi (3 svećenika)
4. siječnja: Crkvena, Vijenac Vlahe Bukovca, Vijenac S. Kolara, Vrbik
(3 svećenika)
5. siječnja: Krstova, Branka Radičevića, Z. J. Jovanovića (3 svećenika)
Svaki dan započinjemo s blagoslovom kuća u 9.00 sati! Nismo u
mogućnosti predvidjeti točan sat našeg dolaska u vaš dom, zato
budite strpljivi! Ukoliko ne budete u kući u vrijeme našeg
prolaska ili vas nehotice zaobiđemo, slobodno nazovite
župni ured i prijavite se za blagoslov. Rado ćemo naknadno
doći u terminu koji vama najviše odgovara. Uvijek postoji mogućnost
da vas neki od ministranata nehotice preskoči, NEMOJTE SE LJUTITI,
JER TO NIKADA NE ČINIMO NAMJERNO!
U redovitom blagoslovu koji je predviđen ovim rasporedom sudjeluje
svakodnevno šest svećenika, a iza Nove godine tri svećenika.
ZA NAKNADNI BLAGOSLOV KUĆA STOJIMO NA RASPOLAGANJU OD
6. DO 13. SIJEČNJA, A AKO JE POTREBA I KASNIJE. NAZOVITE ŽUPNI
URED NA TELEFON BROJ 503-222
MOŽETE SE JAVITI I NA NAŠU E-MAIL ADRESU
zupni.ured@imemarijino.hr

• POLNOĆKA ZA DJECU – u 16.30 sati
Dječji zbor i dramska grupa izvode božićni mjuzikl
• POLNOĆKA ZA STARIJE I BOLESNE – u 18.30 sati
• POLNOĆKA – 24.00 sata (23.30 meditacija o Božiću
uz božićne pjesme)
• BOŽIĆ – 7.00 9.00 11.00 16.30 18.30
(misa u 16.30 s blagoslovom trudnica, djece u naručju i
predškolske djece)
• SVETI STJEPAN - 7.00 9.00 11.00 (sv. misu u 11.00 svira
i pjeva orkestar i zbor „Pajo Kolarić“ iz Osijeka) 18.30 sati
• SILVESTROVO – SVETA MISA ZAHVALNICA u 18.30 sati
• NOVA GODINA – 9.00 11.00 18.30
• BOŽIĆNI KONCERT u izvedbi našeg zbora - mladih
- 5. siječnja u 20.00 sati
• UOČNICA BOGOJAVLJENJA 5. siječnja - 18.30 svečani
blagoslov vode
• BOGOJAVLJENJE ILI SVETA TRI KRALJA
- 7.00 9.00 11.00 18.30
• NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODINOVOG
– 7.00 9.00 11.00 18.30

Jedan strani pisac (Peter Lippert) rekao je mudru riječ: „Najljepše raspoloženje može biti
raskomadano i razrušeno zbog zaboravljenog kućnog ključa.“ Dok je ključ u džepu imamo se kamo vratiti.
Kuća će nas primiti i izvesti iz žalosti i u nama produžiti radost. No, ako ključa nemamo čemu onda i veselo
raspoloženje najboljeg društva, a kad smo beskućnici ostajemo na cesti i nemamo kamo poći.
Život nam donosi radost i žalost. Kao što ne možemo izbjeći tužne i patničke trenutke, tako se ne
možemo osloboditi ni radosti i veselja. Jedni i drugi nam bivaju darovani. Oni su prilika da se pokažemo kakvi
smo borci. Ne čine nas prilike velikim i malim ljudima, nego nam samo pokazuju tko smo. Dok je nebo ispred
nas ni jedna nas žalost ne može uništiti, ali ni jedna radost učiniti oholima. Neće nas bogatstvo i imanje učiniti
neljudima, neće nas uvrede ljudi „osposobiti“ da počnemo mrziti, neće nas ničija mržnja učiniti
neprijateljima. No nema li neba, tada ćemo se boriti za komadić radosti, zadovoljstva i prava. Tada znamo da
je sve što imamo tu. A to prolazi, tako život postaje tragičan. S ključevima za nebo sve se može podnijeti,
svugdje poći, sve učiniti i sve ima smisla. Bez ključa sve je uzaludno, sve naivno ništa nema smisla.
Ne može se živjeti bez pogleda u naprijed. Važno je svaku večer poći u krevet bolji, nego što smo ujutro iz
njega ustali. Važno je svaku minutu ući s boljim srcem, važno je u svakoj boli gledati prema gore i u Bogu naći
utjehu i snagu da preživimo dan.
Mladi ljudi se danas drogiraju i kockaju a stariji alkoholiziraju. Izjeda ih činjenica da im je život
prazan, da nemaju budućnosti i da nemaju kamo poći. To može ubijati čovjeka. Dajte ljudima smisao, pokažite
im dobra koja su u životu činili i oni će početi živjeti. Nema čovjeka koji je samo zlo činio. No, postoje ljudi koji
vide ono malo dobra koje su učinili vide da je to kao neizmjerno more, a dobro uopće ne vide. Njihove oči su
postale mračne i njihov razum ne vidi istinu života. To su ljudi koji ne zapažaju da čak i prazan život još uvijek
nije prazan, jer postoji Bog koji u taj život može unijeti sebe.
Durgim riječima ni jedna dolina nije tako duboka da ne bi postojao put prema gore
Ključ za svoj dom, za onaj vječni dom na nebesima, uzima se ovdje. Ključ za sve je zapravo Isus čiji
rođendan opet i ove 2018. godine slavimo u našem Donjem gradu, u Osijeku. On je Bog koji je došao da nas
ponese tamo. Ali ne samo to! On je snaga za nošenje tereta ovdje na zemlji. Dovoljno je svoje razočaranje i
očaj povjeriti Otkupitelju našem i reći Mu koliko nam je teško i tada ćemo već olakšati svoj teret. Isus je rekao
da je breme njegovo lako i da je jaram njegov sladak.
Bogat je čovjek koji ne žali za stvarima kojih nema, nego se raduje onima koje posjeduje. Često su
siromasi bogatiji od bogatih. Siromaštvo je u tome da ne znamo kud bi sa stvarima koje nas okružuju. Bogataš
se postaje kad od malih stvari napraviš veliko, kad se znaš maloj i sitnoj stvarčici i prahu oko sebe radovati i
od njega nešto načiniti. Svaka stvar, oko nas, može biti predmetom kreativnosti.
Važno je ne gledati u svijet i ljude važući kakvi smo. Jer, u svijetu je tako da lagana strana vage ide
prema gore, a teška pada. Uzdižu se u javnom životu i u slavi ljudi sa zabava, s lakim mislima, idejama i
demagogijom, ali oni koji čine velika djela – oni su skriveni. Oni koji se muče, koji vole svijet, o njima se ne
govori. Oni koji nose svoj križ hrabro i ponosno, njih svijet ne vidi, ali svijet od njih živi. Oni koji su mučenici
za pravdu i slobodu, oni kojima nije stalo do pljeska, njih nitko ne spominje, o njima se ne govori ali oni su
svjetlo u kojem vidimo sve drugo u životu.
Isus Krist, Bog, Otkupitelj i Spasitelj čovječanstva dolazi tiho i nečujno u božićnoj noći, kako bi zagrlio
cijelo čovječanstvo i probudio one koji su zaspali. Svojim neobičnim životom koji tragično završava, pokazuje
nam smisao svega ovoga što zovemo živo. Dragi prijatelji, kako bismo opstali u radosti i nadi moramo se u
Njega zagledati, pokloniti mu se, sada, danas! Sve se to zbiva u konkretnoj stvarnosti u našoj Crkvi, našoj
župnoj zajednici, našem Osijeku! Sišao je On i došao među nas, molimo u Vjerovanju „radi nas ljudi i radi
našega spasenja.“ utjelovio se Bog u Isusu Kristu.

S ovim mislima želimo svima vama
sretan Božić i blagoslovljenu Novu Godinu!
Ante Lučić, župni vikar

Ivan Jurić, župnik i dekan

ŽUPNE OBAVIJESTI
ZAHVALJUJEMO SVIMA KOJI SVOJIM PRILOZIMA UZDRŽAVAJU
CRKVU, CRKVENE PROSTORE, ŽUPNU KUĆU, SVEĆENIKE I ČASNE SESTRE
KOJI RADE U OVOJ ŽUPI. Mi ne primamo plaću od državnog proračuna
kako o nama često mediji govore ili pišu, već od vas vjernika koji
donosite svoje dobrovoljne priloge u župni ured ili darujete
milostinju na nedjeljnoj sv. misi ili ćete darovati svećenika na
blagoslovu obitelji. To su prilozi od kojih žive župe u Hrvatskoj. Istina je da
jedan dio novca država po ugovoru daje Crkvi. Taj novac ide za uzdržavanje
naših centralnih biskupijskih ustanova i siromašnih župa koje ne mogu
uzdržavati svoje svećenike (imamo takvih župa u Baranji, Slavoniji, Zagorju,
Dalmaciji, na otocima…) HVALA SVIMA KOJI POMAŽETE, KOJI IMATE
OSJEĆAJ ZA SVOJU ŽUPU, SVOJU CRKVU, SVOJE SVEĆENIKE, SVOJE
ČASNE SESTRE KOJI SU VAM POSLANI OD CRKVE NA SLUŽENJE. Peta
crkvena zapovijed glasi:„Pridonosi za crkvene potrebe.“
Oko pedeset posto naših vjernika u Donjem gradu pridonosi za crkvene
potrebe i vodimo evidenciju preko župne knjižice koju svi imaju kao članovi
župe i moraju je imati kao „člansku iskaznicu“. Ukoliko su neki od naših
župljana siromašni i u velikoj materijalnoj oskudici kao župna zajednica i kao
kršćani dužni smo, a i rado ćemo takvima pomoći i to često činimo preko
karitativne grupe koja preko cijele godine obilazi one koji traže pomoć. Dobro
je da i njih imamo na popisu, neka i oni imaju župnu knjižicu. SVAKI
VJERNIK KATOLIK, SVAKI ŽUPLJANIN ŽUPE PRESLAVNOGA IMENA
MARIJINA TREBA BITI UPISAN U ŽUPNU KARTOTEKU I TREBA IMATI
ŽUPNU KNJIŽICU. Znamo se začuditi kada nam dođu „vjernici“ koji stanuju
na teritoriju župe, a nemamo ih uvedene u župnoj kartoteci, nemaju župnu
knjižicu, NIKADA NE BLAGOSLIVLJAJU KUĆU I NEMAMO IH NA NIKAKVOM
POPISU. Čudimo se kada traže crkveni pokop i poistovjećuju nas s ukopnim
poduzećem; nemaju nikakav kontakt sa župom i Crkvom. Minimalni naš
kontakt trebao bi biti preko blagoslova obitelji, zato vas molimo PRIMITE
SVEĆENIKA U BLAGOSLOV STANA. Ne možemo prihvatiti ispriku: „Mi ne
blagoslivljamo stan, jer nemamo novca.“ Nema svećenika u Osijeku koji traži
novac za blagoslov stana, niti će vam prigovoriti ako ga ne možete darivati.
Istina je da za blagoslov stana naši vjernici prema drevnom običaju daju svoj
novčani prilog Crkvi, ali na prvo mjesto mi stavljamo blagoslov obitelji,
molitvu za obitelj, a na drugo mjesto sve ostalo, zato nema razloga niti jedan
vjernik ne blagosloviti svoj stan, svoju obitelj. BLAGOSLOV STANA,
BLAGOSLOV OBITELJI JE IZRAŽAJ NAŠE VJERE, kako kaže naš
obrednik blagoslova: „U ovim božićnim blagdanima slavimo rođenje
Isusa Krista, Sina Božjega. Po njem je Bog u obličju čovjeka boravio
među ljudima. Po ovom posjetu služitelja Crkve Krist otajstveno ulazi u
vaš dom da vam podari mir i radost…“ One koji su nedavno doselili u
našu župu ili nisu na popisu za blagoslov kuća ili ih nemamo u župnoj
kartoteci, a nemaju nit župnu knjižicu, neka dođu u župni ured i brzo ćemo i
jednostavno sve upisati. Svaki susret s Vama, za nas će biti radost!

PASTORALNI PLANOVI ZA IDUĆU GODINU
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Prva Sveta Pričest je 12. svibnja 2019. godine u 12.00 sati
Sveta Krizma je 25. svibnja 2019. godine u 10.00 sati.
Devetnica za Stepinčevo i Gospu Lurdsku
Dvadesetčetirisatno klanjanje pred Presvetim za Nedjelju Božanskog Milosrđa
u crkvi Gospe Snježne
Devetnica za Veliku Gospu
Devetnica za Duhove
Korizmena duhovnu obnovu za roditelje krizmanika i prvopričesnika
Trodnevnica za Ime Marijino

Hodočašća u 2019. godini
ź Jednodnevno hodočašće u Mariju Bistricu u rujnu ili listopadu.
ź Hodočašće u Lurd u šestom mjesecu
ź Hodočašće u Svetu zemlju u studenom u organizaciji Slave Mandurića

O svemu ćemo vas izvijestiti nedjeljom preko župnih obavijesti.

Gradnje i popravci
ź ZAPOČELI SMO S TEMELJITOM OBNOVOM ŽUPNE CRKVE PRESLAVNOGA IMENA MARIJINA OD
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TORNJA DO PODA KOJA ĆE TRAJATI VIŠE GODINA. Izradili smo projektnu dokumentaciju
obnove zajedno s nacrtima koje je odobrilo Ministarstvo za kulturu i uključilo se i svojim
sredstvima. Svaki naš doprinos uvijek će dobro doći jer Ministarstvo nije u stanju sve svojim
sredstvima financirati. Onoliko koliko budemo mogli, dat ćemo i raditi postupno kako nam
dopusti vrijeme i prilike u kojima živimo.
Ove godine smo uredili krov na crkvi (promijenili oluke i dotrajali crijep)
Iduće godine uređujemo pročelje crkve zajedno s tornjem. U planu je i obijanje zidova koji su
zahvaćeni vlagom.
Kapelica sv. Roka iz 1744. godine čiju dokumentaciju na temelju znanstvenih i konzervatorskih
ispitivanja također posjedujemo, u planu je već duže vrijeme za kompletnu restauraciju. O
svemu ovome Ministarstvo za kulturu vodi računa i vjerujemo da će u dogledno vrijeme doći na
red. Na žalost ove godine još se ništa nije u konkretnosti pokrenulo.
Kapelica će Snježne Gospe ove godine zasjati u punome sjaju.
Među nekim našim vjernicima pojavila se ideja da u Snježnu Gospu stavimo tj. vratimo vitraje
koji su bili prije Drugog svjetskog rata, tj. prije 14. lipnja 1944. godine kada je kapela bila znatno
oštećena u bombardiranju savezničke vojske. Naručili smo vitraje kod akademskog slikara
Branimira Dorotića u Zagrebu. Postavljamo 16 vitraja koji su pokriveni darovima 16 obitelji naše
župe. Cijela kapela bit će oslikna likovima Blažene Djevice Marije iz naših poznatih svjetskih
domovinskih i nadbiskupijskih svetišta. U središtu će biti Gospa Snježna, potom Lurdska i
Fatimska, Aljmaška, Dragotinska, Šumanovačka, Ilačka, Tekijska, Gospa od Brze Pomoći,
Trsatska, Konđilska, Sinjska, Bistrička, Voćinska i Pleternička.
Već nekoliko godina obnavljamo Pozitiv (orgulje) iz 17. stoljeća koji će biti postavljen na kor
kapelice Snježne Gospe. Orgulje su jedinstvene u Hrvatskoj, kako po starosti i povijesnoj
vrijednosti, tako i po specifičnom ugodnom zvuku. Ove godine, vjerojatno zajedno s vitrajima
orgulje ćemo smjestiti u kapelicu gdje ćemo otvoriti mogućnost svim građanima grada Osijeka
da ih gledaju i uživaju u baroknim koncertima.
Blagoslov novih vitraja, blagoslov orgulja planiramo imati 14. lipnja 2019. godine. Toga dana će
se navršiti 75 godina otkako je saveznička vojska bombardirala grad Osijek, a posebno Donji
grad. Na ploči koja je postavljena na zid crkve Snježne Gospe piše:“ U spomen 259 poginulih u
gradu Osijeku 14. lipnja 1944. god. prilikom napada savezničkog zrakoplovstva kada je teško
stradao Donji grad i ova crkva Gospe Snježne. Dok žrtvama iskazujemo dužno poštovanje i
molimo za njihov pokoj, Djevici Snježnoj se utječemo da nas svojim zagovorom štiti i uvijek nas
mirom blagoslivlja.“

