Iz života Bogoslova

Iz života bogoslova

Kronološki prikaz godine
30. rujna 2016. – Na Katoličkom
bogoslovnom fakultetu započela je
nova akademska godina.
21. listopada 2016. – Bogoslovi
volontirali za Marijine obroke na
sveučilišnom kampusu.
23. listopada 2016. – U Imotskom
održan susret odgojnih zavoda
Franjevačke provincije Presvetoga
Otkupitelja.
9. studenog 2016. – priređena je Sveta
misa, u crkvi Presvetog Otkupitelja na
Trsteniku, za korisnike centra za odgoj i
obrazovanje „Juraj Bonaći“ (Firule).
11. studenog 2016. - Prikupljanjem
paketa hrane i potrepština, započela
tradicionalna karitativna božićna akcija
bogoslova. Paketi su se prikupljali u
primorskim župama naše provincije.
6. prosinca 2016. – Bogoslovi i korisnici
centra Juraj Bonaći zajedno su proslavili
blagdan sv. Nikole.
* Prosinac 2016. – Izašao iz tiska prošli
broj Početaka Vol. 13.
11. prosinca 2016. – Na treću nedjelju
došašća, nedjelju Caritasa, sakupljeni
paketi i u nekoliko idućih dana
podijeljeni potrebitima.
25. prosinca 2016. – Proslavili Božić
i svoje prijatelje na facebook-u
obradovali videom za pjesmu
„Priveliku radost navišćujem vam“.
17. siječnja 2017. – O. gvardijan
fra Domagoj Runje podijelio je
bogoslovima treće godine službu
lektorata (čitača riječi Božje), a
bogoslovima četvrte godine službu
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akolitata (posluživanja kod oltara).
2. veljače 2017. – Proslavili Svijećnicu
(Kandeloru) za tu prigodu objavili video
„Proroci časni“ – himan blagdana Prikazanja
Gospodinova u hramu.
3. veljače 2017. – Puštena u rad internetska
stranica bogoslova.
1.-4. ožujka 2017. – Održana trodnevnica
i 4. ožujka proslavljen spomendan smrti
Časnog sluge Božjeg o. fra Ante Antića.
3. ožujka 2017. – Održan prvi memorijalni
malonogometni turnir "fra Ante Antić".
11. ožujka 2017. – Išli na već tradicionalni
godišnji izlet, ovaj put cilj je bio osvajanje
planine Promine.
14. ožujka 2017. - Bogoslovi i Marijini
obroci su pokrenuli akciju za pomoć djeci
Južnog Sudana.
4. travnja 2017. – Novi logo bogoslova.
9. travnja 2017. – Na Cvjetnicu, vrhunac
"Humanitarne akcije za djecu Južnog
Sudana". U mnogim crkvama su se
prikupljala sredstva, a bogoslovi su sami u
nekima od njih predstavljali akciju.
10. – 16. travnja 2017. – Veliki tjedan i 16.
travnja proslava Uskrsnuća Gospodinova.
18. travnja 2017. – Na svojoj facebook
stranici i na youtube kanalu otvorili novu
rubriku „Poezija proširuje vidike“.
29. travnja – 1. svibnja 2017. – Bogoslovi i
mladi iz samostana na Trsteniku sudjelovali
na SHKM-u u Vukovaru.
7. svibnja 2017. – Proslavljen blagdan
svetog Dujma patrona grada Splita.
18. svibnja 2017. – Proslavljen dan
Katoličkog bogoslovnog fakulteta.

20. svibnja 2017. – Bogoslovi sudjelovali u
„Hodu za život“.
28. svibnja 2017. – Održan humanitarni
koncert marijanskih napjeva za misije na
Salamonskim otocima.
3. lipnja 2017. – U našoj crkvi Presvetog
Otkupitelja na Trsteniku u 21 sat održano
Duhovsko bdijenje.
9. lipnja. 2017. – Završila predavanja na
Katoličkom bogoslovnom fakultetu.
15. srpnja 2017. – Proslavljena svetkovina
Presvetog Otkupitelja naslovnika
samostanske crkve i provincije.
16. srpnja 2017. – Slavlje obljetnice posvete
samostanske crkve.
31. srpnja do 26. kolovoza – Održane
duhovne pripreme bogoslova za svečane
zavjete.
24. do 28. rujna 2017. – U franjevačkom
samostanu Uznesenja BDM u Makarskoj
održane su duhovne vježbe prigodom
obnove privremenih zavjeta koje su
obnovili devetorica braće.

30. rujna 2017. – U zagrebačkoj katedrali fra
Ivan Đuzel zaređen za đakona.
2. listopada 2017. – Na splitskom KBF-u
započela nova akademska godina 2017./18.
1. do 4. listopada 2017. – Održana
trodnevnica i 4. listopada proslavljena
svetkovina svetog Franje Asiškog na kojoj
su nam se pridružili bogoslovi CBS-a Split i
mnogi drugi gosti.
21. listopada 2017. – Održan susret odgojnih
zavoda Franjevačke provincije Presvetog
Otkupitelja u Karinu.
31. listopada 2017. – U suradnji s Uredom
za pastoral mladih Splitsko – makarske
nadbiskupije animirali smo molitveni susret
uoči svetkovine Svih Svetih pod geslom
Svetost pobjeđuje.
26. studenog 2017. - Na svetkovinu Krista
Kralja u crkvi Gospe od Zdravlja biskup i
metropolita mons. Marin Barišić zaredio
za đakone šestoricu naše braće: fra Franu
Bosnića, fra Tonija Šimunovića Erpušinu, fra
Antu Prološčića, fra Dejana Međugorca, fra
Ignacija (Milana) Sladoju i fra Jerka Kolovrata.
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