ODJEL ZA PROMICANJE PASTORALA MLADIH
• Ured za pastoral mladih
-

Nadbiskupijski križni put za mlade
28. ožujka 2020.

-

Sjednice Povjerenstva za pastoral mladih
7. rujna 2019. (ND - dp)
1. veljače 2020. (ND - dp)
25. travnja 2020. (V - dp)
27. lipnja 2020. (V - dp)

-

Nacionalni susret hrvatske katoličke mladeži (Zagreb)
9. i 10. svibnja 2020.

-

Katolička malonogometna liga
U 2019./2020. godini natjecanje Katoličke malonogometne lige odvija se na
području Osijeka, Vinkovaca, Donjeg Miholjca, Županje, Đakova i Vukovara. Krajni
rok za početak natjecanja je 1. studenoga 2019.

-

Ljetni kampovi za mlade u našoj Nadbiskupiji
Tijekom 2020. godine Ured za pastoral mladih nastojat će oko toga da se održi
ljetni kamp za mlade naše Nadbiskupije (srpanj/kolovoz 2020.)

-

Duhovna obnova za djevojke osmih razreda (B)
9. i 10. studenoga 2019.
7. i 8. prosinca 2019.
25. i 26. siječnja 2020.
7. i 8. ožujka 2020.

-

Duhovna obnova za mladiće i djevojke srednjih škola, studente i radničku
mladež (B)
18. - 20. listopada 2019.
29. studenoga - 1. prosinca 2019.
7. - 9. veljače 2020.
20. - 22. ožujka 2020.

- Jednodnevna duhovna obnova za mladiće i djevojke srednjih škola, studente
i radničku mladež (B)
23. studenoga 2019.
29. veljače 2020.
-

Duhovna obnova za Franjevačku mladež (B)
21. - 23. veljače 2020.

-

Susreti Franjevačke mladeži
ponedjeljkom i srijedom u 20 sati

-

Duhovno-rekreativni tjedan Franjevačke mladeži
21. – 29. kolovoza 2020.

• Pastoral studenata
Studenti imaju mogućnost uključiti se u redovito pastoralno djelovanje u svojim župnim
zajednicama. U okviru redovitog pastoralnog djelovanja, osobito u gradskim sredinama,
postoje i posebni studentski susreti.
U Osijeku, uz redoviti pastoralni rad sa studentima u župnim zajednicama, na razini
grada i u prostorima Sveučilišta J. J. Strossmayera studente okupljaju sveučilišni kapelan
dr. Davor Vuković, mob: 098/937 8735 i studentski kapelan Mario Žigman, mob:
095/520 7095.
-

Zaziv Duha Svetoga za početak akademske godine na Sveučilištu J. J.
Strossmayera u Osijeku
13. listopada 2019. (kkt - dp)

-

Zahvalnica za kraj akademske godine na Sveučilištu J. J. Strossmayera u
Osijeku
14. lipnja 2020. (kkt - dp)

-

Euharistijska slavlja za studente u Osijeku
nedjeljom u 11.30 sati (kkt - Osijek)
svaki zadnji utorak u mjesecu u 20 sati (OS 9)
svaki prvi petak u mjesecu u 20.00 sati (kapelica u kampusu)

-

Duhovna obnova za sve studente
Termin će biti naknadno određen.

-

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

-

Probe DUHOS banda
srijedom u 19 sati (kapelica u kampusu)

-

Korizmeni seminari (OS 9)
3. ožujka 2020.
10. ožujka 2020.
17. ožujka 2020.
24. ožujka 2020.
31. ožujka 2020.

-

Tribine za studente
Termini će biti naknadno određeni.

-

Duhovsko bdijenje studenata u Osijeku
30. svibnja 2020. (OS 9)

-

Božićna i uskrsna velika ispovijed
17. prosinca 2019.
7. travnja 2020.

-

Hodočašća studenata
12. listopada 2019. (Aljmaš)
1. svibnja 2020. (Karmel sv. Josipa - Breznica i Svetište Božjeg Milosrđa - Ovčara)

-

Ured studentskog kapelana
utorak, srijeda, četvrtak i petak
9 - 12 u Nadbiskupskom vikarijatu
16 - 18 u Novom studenskom domu
I samo srijedom od 19.30 do 20.30 u Novom studenskom domu
Razgovor ili ispovijed mogući su i izvan navedenih termina uz prethodnu najavu i
dogovor na e-mail: m.zigman6@gmail.com.

-

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

-

Ostale zajedničke aktivnosti
26. listopada 2019. - Studentska brucošijada (OS 9)
ponedjeljkom u 20.00 - Molitva srcem u kapelici u kampusu
zadnji petak u mjesecu - Filmska večer (OS 9)

