PROGRAM DOGAĐANJA U BISKUPIJI KRK
‒ rujan – prosinac 2018. ‒

HODOČAŠĆE ŽENA U ZAGREB
‒ 8. listopada 2018. ‒

BISKUPIJSKI SUSRET MINISTRANATA
‒ Krk, 20. listopada 2018. ‒

Hodočašće žena na grob službenice Božje Marice Stanković održat će se u.
listopada o.g. Prijave se vrše preko Župnih ureda. Prilikom prijave potrebno je
ostaviti broj telefona radi dodatnog informiranja.

Biskupijski susret ministranata održat će se u subotu 20. listopada 2018. u Krku.
Ministranti će najprije prisustvovati đakonskom ređenju naših bogoslova Saše i
Kristijana u Krčkoj katedrali u 10.30 sati. Nakon misnog slavlja, za ministrante se
priprema poseban program i druženje o čemu ćemo vas kasnije detaljnije
obavijestiti. Za sudjelovanje, ministranti se mogu javiti svojim župnicima do
četvrtka 11. listopada 2018.

BISKUPIJSKO HODOČAŠĆE NA TRSAT
‒ 14. listopada 2018. ‒

BISKUPIJSKO GODOČAŠĆE KRČKE BISKUPIJE
»Putevima svjedoka vjere i domoljublja«
‒ 25. - 28. listopada 2018. ‒

Već 26. godinu Krčka biskupija zajednički i organizirano hodočasti Majci Božjoj
Trsatskoj svjedočeći svoju vjeru i ljubav prema Nebeskoj Majci i utječući se
njezinom zagovoru. Ovogodišnje hodočašće bit će u nedjelju 14. listopada.
Misnom slavlju koje će započeti u 11 sati prethodit će prigodni pretprogram koji
će započeti u 10.15 sati.
Pjevanje na svetoj misi animirat će župni zbor iz Njivica s pridodanim pjevačima
iz Sužana i Rasopasna.
Za organizirani prijevoz na Trsat, prijavite se svojim župnicima.

Vjernici Krčke biskupije predvođeni o. biskupom mons. Ivicom Petanjkom
hodočaste u Staru Gradišku, Srijem i Vojvodinu te Vukovar i Đakovo. Sudjelovat
će i na proslavi 10. obljetnice ponovne uspostave Srijemske biskupije. Prijave su
završene!

EUHARISTIJSKO KLANJANJE S NAKANOM ZA MISIJE
‒ Njivice, 18. listopada 2018. ‒

DAN SLUGE BOŽJEGA BISKUPA ANTUNA MAHNIĆA
— Krk – katedrala, 14. prosinca 2018. —

Uoči Svjetskog dana misija, predzadnje nedjelje listopada, u četvrtak 18.
listopada u svim biskupijama bit će organizirana Euharistijska klanjanja s
nakanom za misije. Centralno klanjanje u našoj biskupiji bit će toga dana u župi
Njivice u 17.30 sati.

98. obljetnicu smrti sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića obilježit ćemo
euharistijskim slavljem u Krčkoj katedrali u petak 14. prosinca 2018. u 18 sati, a
koje će predvoditi mons. Stanislav Zore, nadbiskup i metropolita ljubljanski.

ĐAKONSKO REĐENJE
‒ Krk, 20. listopada 2018. ‒
U subotu 20. listopada u krčkoj katedrali, tijekom misnog slavlja koje će započeti u
10.30 sati, biskup Ivica Petanjak podijelit će sveti red đakonata našim bogoslovima
Saši Maloviću i Kristijanu Peroviću.

PREDBOŽIĆNI SUSRET REDOVNIKA I REDOVNICA
— Krk, 14. prosinca 2018. —
Povjerenstvo za ustanove posvećenog života i Družbe aspotolskog života
najavljuje da će se uobičajeni predbožićni susret za redovnice i redovnike i ove
godine održati u Krku 14. prosinca prigodom 98. obljetnice smrti sluge Božjega
Antuna Mahnića.

PROGRAM DOGAĐANJA ZA MLADE
‒ rujan 2018. – svibanj 2019. ‒
Donosimo raspored događanja koje Povjerenstvo za pastoral mladih planira
na biskupijskoj razini, odn. Za mlade svih župa naše Krčke biskupije. Geslo
koje će povezivati i prožimati sve susrete je »Molitva, ključ za nebo«.

 Prvi susret bit će 29. i 30. 09. 2018. u Svetištu Majke Božje Goričke na
otoku Krku. Više pročitaj OVDJE.





Nakon toga će se od 30. 11. do 02. 12. 2018., na samom početku došašća,
u Betaniji održati adventska duhovna obnova koju će predvoditi vlč.
Ivan Grbešić.
Od 28. 12. 2018. do 01. 01. 2019. mladi će imati priliku dočekati Novu
Godinu u Međugorju.

KATEKUMENAT
– priprava odraslih na sakramente kršćanske inicijacije
Odrasli kandidati za primanje sakramenata kršćanske inicijacije
pripremaju se zajednički na pojedinim područjima naše biskupije: u Krku
za cijeli otok Krk, u Malom Lošinju za Lošinjski dekanat, u Cresu za Creski
dekanat te u Rabu za otok Rab. Zainteresirani se javljaju svojim župnicima
koji ih zatim prijavljuju u dekanatsko središte.
Priprava odraslih na sakramente kršćanske inicijacije za područje otoka
Krka započinje u Krku, u ponedjeljak 1. listopada u dvorani župnog
stana u 20.00 sati.
Za zainteresirane s područja Lošinja katekumenat će započeti 1.
listopada i odvijat će se u dvorani Župnog ureda s početkom u 19.30 sati.
Za kandidate s otoka Cresa katekumenat će se od mjeseca listopada,
ukoliko bude zainteresiranih, održavati u Cresu.
Za područje otoka Raba katekumenat će započeti 3. listopada i odvijat
će se u prostoru župnog ureda s početkom u 19.30 sati.

 Dane 26. i 27. 01. 2019. u Cresu će se održati tradicionalni susret mladih
povodom blagdana don Bosca.





U Korizmi, vremenu intenzivne pripreme za proslavu najvećeg
kršćanskog blagdana Uskrsa, od 21. do 24. 03. 2019. mladi će moći
sudjelovati na duhovnoj obnovi za mlade u »Taboru« (Samobor), koju
će predvoditi fra Ivan Matić.
Godinu ćemo zaključiti 11. 05. 2019. »Putem Svjetla«, hodočasteći do
svetišta M. B. Goričke na Krku.

Vjerujemo da će ovi susreti biti pravo obogaćenje za sve sudionike te da će
se kroz njih svi oni koji to žele još više približiti Kristu, istinskoj radosti
života. Svi mladi koji žele sudjelovati na navedenim događanjima neka se
jave svojim župnicima.
Dobro došli!

PASTIRSKI POHOD ŽUPE RASOPASNO
I PODJELE SV. KRIZME
Pastirski pohod Župe Rasopasno bit će od 5. do 7. listopada o. g.
s podjelom sv. krizme u nedjelju 7. listopada u 9 sati.
Podjela sv. krizme u ostalim župama bit će prema sljedećem
rasporedu:
Njivice: nedjelja 7. listopada u 11 sati.
Dubašnica: nedjelja 21. listopada u 10 sati.
Omišalj: nedjelja 4. studenog u 11 sati.

