12. nedjelja kroz godinu

23. lipnja 2013.

Oni koji su pozvani okupljati i voditi zajednicu oslobođenih, moraju biti osobito slobodni ne
samo od grijeha, nego i od svih ovozema-ljskih veza koje bi mogle priječiti nesebičnu darivanju
drugima. Da bi mogli promicati pravednu raspodjelu bogatstva, prikladno je da budu slobodni od
bogatstva, siromašni. Da bi mogli učvršćivati sve vjernike u zajedništvu njihovih obitelji, odriču
se stvaranje vlastite obitelji. Da bi mogli slobodno svjedočiti protiv svake zloporabe vlasti, odriču
se svakoga vladanja; ne gospodare, nego služe. Evanđeoski ideal slobode od robovanja
bogatstvu, požudi i vlasti - koji je nezaobilazni zadatak za svakog vjernika, a posebno ga
svjedoče redovnici i redovnice zavjetima čistoće, siromaštva i poslušnosti - mora biti
prepoznatljiv, osobito u onima koji po sakramentu reda stoje na čelu vjerničkih zajednica, u
biskupima i svećenicima. U ovo doba godine, o Petrovu brojni mladići širom svijeta primaju
svećenički red, stoga je poruka današnjih biblijskih čitanja naročito aktualna.

KALENDAR

Ponedjeljak, 24. lipnja: Svetkovina Rođenja svetog Ivana Krstitelja.

Četvrtak, 27. lipnja:

Spomendan svetog Ladislava, kralja.

Petak, 28. lipnja:

Spomendan svetog Ireneja, biskupa i mučenika.

Subota, 29. lipnja:

Svetkovina svetih Petra i Pavla, apostola.

SAT SAVEZA

Danas, 23. lipnja u 19.30 u župnoj dvorani je mjesečni molitveni susret članova i prijatelja
Šenštatskog pokreta Sat saveza s Marijom. Svi su dobro došli.

HODOČAŠĆE U ĐAKOVAČKI PISAK
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U nedjelju, 23. lipnja i u ponedjeljak, 24. lipnja u svetištu svetog Ivana Krstitelja u Pisku
Đakovačkom slavimo svetkovinu Rođenja sv. Ivana Krstitelja. Danas je ispovijed od 20 sati, a
misa bdijenja u 21 sat, koju predvodi mons. Stjepan Karalić. U ponedjeljak (24.06.) je ispovijed
od 7.30 i od 19.30. Svete mise su u 8.00, 9.30 i u 20.00.

IZLET ZA ŽUPNE SURADNIKE

U utorak, 25. lipnja organiziramo izlet za župne suradnike na jednom od izletišta. Pozivamo
sve one koji su aktivni u župi i žele poći na izlet da nam se prijave do 23. lipnja.

LJETNI PRAZNICI ŠKOLSKE DJECE

Draga djeco, počeli su ljetni praznici. Nema nastave ni učenja do jeseni. No, i za vrijeme
praznika se trebate moliti i na svetu misu ići, ma gdje bili. Podsjetite na to svoje roditelje i
ukućane.

SVEČANA VEČERNJA MOLITVA

U predvečerje svetkovine Petrova, u petak 28. lipnja u 18.30 svečano Liturgijsko slavlje Prve
Večernje predvodi nadbiskup Marin s kanonicima Prvostolnoga kaptola đakovačko - osječkoga,
svećenicima i đakonima, sestrama Družbe milosrdnih sestara Sv. Križa, bogoslovima i
vjernicima župâ grada Đakova.

SVEĆENIČKO REĐENJE

U subotu, 29. lipnja je svetkovina svetih apostola Petra i Pavla. Sveti Petar, apostol je
naslovnik (katedrale) stolne crkve - bazilike manje. Nedjeljni je raspored svetih misa u katedrali i
samostanskoj crkvi. Za vrijeme mise u 10.30 u kate-drali je svećeničko ređenje, za vrijeme
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svečanog euharistijskog slavlja u 10.30 sati, nadbiskup, mons. dr. Marin Srakić zaredit će
ovogodišnje kandidate za prezbiterat: Tomislava Benakovića iz Županje 1, Marija Brkića iz
Slavonskog Broda 9, (mlada misa je 7. srpnja) Marka Martića iz Slavonskog Broda 2 i Ivana
Stipića iz Ivankova.

SAMOSTANSKA CRKVA

Od ponedjeljka 24. lipnja do 2. rujna su jutarnje svete mise u 7 sati.

TRIBINA I PREDSTAVLJANJE KNJIGA

Ogranak Matice Hrvatske u Đakovu vas u petak, 28. lipnja u 19 sati poziva u dvoranu
Florentini na predstavljanje ciklusa troknjižja Mladena Lojkića: Zombiji novog svjetskog poretka.
Knjige će predstaviti Mirko Ćurić, Vlado Filić i Mladen Lojkić, autor.

HUMANITARNA AKCIJA

U nedjelju, 30. lipnja Udruga sv. Vinka Paulskog vas poziva na humanitarnu akciju za pomoć
bolesne djevojke. Udruga će poslije svetih misa ponuditi knjige na prodaju, a sav prihod ide za
liječenje bolesne djevojke iz Đakova.

UKLJUČITE SE U RASPRAVU O ZDRAVSTVENOM ODGOJU

Pozivamo roditelje da se uključe u javnu raspravu o nacrtu odluka i o predloženim sadržajima
Kurikuluma zdravstvenog, odnosno spolnog odgoja. Prazni obrasci i upute MZOS-a nalaze se
na http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=12491&sec=1933 . Rasprava traje do 30. lipnja. Radi
dodatnog poticaja i pomoći za vaše uključivanje u javnu raspravu udruga Grozd je stavila na
naslovnicu svoje web stranice
ww
w.udruga-grozd.hr
linkove na sljedeća tri dokumenta: ispunjeni obrazac GROZD-a; odabrane vaše kratke reakcije
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kao prilog javnoj raspravi koje ste nam poslali i primjere vaših ispunjenih obrazaca putem kojih
ste se uključili u javnu raspravu i koje ste poslali MZOS-u i Grozdu. Iskoristite svoje pravo i
zauzmite se za cjelovitu sliku čovjeka, utemeljenu na vrijednostima koje ga štite i pružaju mu
daleko više od bilo kojega trenutnog užitka.

KONCERT KLASIČNE GLAZBE U BOGOSLOVNOM SJEMENIŠTU

Bogoslovno sjemenište u Đakovu organizira koncert klasične glazbe u povodu stogodišnjice
sjemenišne zgrade. Nastupa Zagrebački komorni orkestar i solisti koji će izvoditi djela O.
Respighia, A. Vivaldia, E. Greiga i F. Mendelssohna. Koncert će se održati u atriju Bogoslovnog
sjemeništa, u nedjelju, 30. lipnja u 19.30 sati. Ulaz je slobodan. Koncert je uvršten u program
Đakovačkih vezova i pod medijskim pokroviteljstvom Radio Đakova.

NEKI TJEDNI - MJESEČNI SUSRETI

Ponedjeljak, 24. lipnja: u 19.00 susret molitvene zajednice Stado malo.

Utorak, 25. lipnja:

u 19.00 Molitvena zajednica Dva srca; u 19.00 misijska skupina.

Srijeda, 26. lipnja:

u 19.00 Susret Udruge sv. Vinka Paulskoga.

Četvrtak, 27. lipnja:

u 19.15 euharistijsko klanjanje u Maloj crkvi; u 20.00 Efata.

Petak, 28. lipnja:

u 19.00 krsna kateheza za roditelje.
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