• Pastoral studenata
-

Zaziv Duha Svetoga za početak akademske godine
na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku
16. listopada 2016. (kkt – dp)
15. listopada 2017. (kkt – dp)

-

Zahvalnica za kraj akademske godine na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku
11. lipnja 2017. (kkt – dp)

-

Euharistijska slavlja za studente u Osijeku
nedjeljom u 11.30 sati (kkt – Osijek)
i u 20 sati (OS 9 – svaki zadnji utorak u mjesecu)
25. listopada 2016.
29. studenoga 2016.
31. siječnja 2017.
28. veljače 2017.
28. ožujka 2017.
25. travnja 2017.
30. svibnja 2017.
27. lipnja 2017.

-

Psihološki tečajevi
Biti muškarac / biti žena - tijekom studenoga 2016.

-

Duhovna obnova za sve studente
13. prosinca 2016. (OS 9)

-

Molitveni susreti studenata – zajednica Sveta Obitelj
četvrtkom u 20 sati (OS 9)

-

Vjeronaučni susreti profesora i djelatnika Sveučilišta
svake druge srijede 20 sati u Vikarijatu

-

Kateheza i euharistijsko klanjanje
utorkom u 20 sati (Os 9)

-

Probe DUHOS banda
ponedjeljkom 19 sati (Os 9)

-

Korizmeni seminari (Os 9)
7. ožujka 2017.
14. ožujka 2017.
21. ožujka 2017.
28. ožujka 2017.
4. travnja 2017.

-

Tribine za studente (Poljoprivredni fakultet)
9. studenoga 2016.
7. prosinca 2016.
12. travnja 2017.
10. svibnja 2017.

-

Duhovsko bdijenje studenata u Osijeku
3. lipnja 2017. (OS 9)

-

Ispovijed
tijekom osobnih susreta i utorkom nakon klanjanja (OS 9)

-

Hodočašća studenata
Aljmaš
29. listopada 2016.
Poljska
7. – 9. listopada 2016.

-

Ured studentskog kapelana
ponedjeljak, utorak i petak: od 10 do 16 sati u sveučilišnom kampusu
srijeda: od 10 do 12 Ekonomski fakultet
četvrtak: 14 do 16 sati na Ekonomskom fakultetu

-

Kapelica DUHOS
od ponedjeljka do petka od 10 do 16 sati

-

Knjižnica DUHOS
ponedjeljkom: od 19 do 20 sati
utorkom: od 10 do 12 sati

-

Virtualni prostor
www.duhos.com
www.facebook.com/duhos
www.youtube.com/duhosCom

-

Volontiranje
Udruga Novi dan
Dom za starije i nemoćne u Osijeku
Nadbiskupijski Caritas
Humanitarne akcije za siromašne studente
Redoviti sastanci volontersko-karitativnog tima

