Osma nedjelja kroz godinu

3. ožujka 2019.

AKCIJA KRAFNE

Danas, 3. ožujka Udruga svetog Vinka organizira svoju godišnju akciju krafni. Svaki vaš dar je
namijenjen siromasima naše župe.

PREMIJERA FILMA JEDAN DAN ŽIVOTA

Danas, 3. ožujka u 19 sati, u župnoj dvorani će se premijerno prikazati dokumentarni film Jed
an dan života
, redateljice Maristele Host u produkciji Rose art d.o.o. Film želi svim zainteresiranima približiti
temu života, pobačaja i povezanog s time.

DEKANATSKI SUSRET BRAČNIH PAROVA

U ponedjeljak 4. ožujka u 19.30 sati u župnoj dvorani je susret bračnih parova Đakovačkog
dekanata i zajednice bračnih susreta. Svi parovi su dobrodošli!

48-SATNO KLANJANJE U SAMOSTANSKOJ CRKVI

Danas, 3. ožujka u samostanskoj crkvi počinje 48-satno euharistijsko klanjanje. Presveti
oltarski sakrament je izložen od 8 sati, do jutarnje mise u utorak, 5. ožujka. Samostanska crkva
će biti obje noći otvorena. Dođimo i poklonimo se Gospodinu. Od ponedjeljka 4. ožujka su svete
mise u 6.30.

SUSRET ZA RODITELJE
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U utorak, 5. ožujka i četvrtak, 7. ožujka u 19.30 je susret za roditelje djece krizmanika druge
pripravne godine (2.r.S.Š.). Molimo, izaberite dan koji vam više odgovara.

MISE U MALOJ CRKVI

U crkvi Svih Svetih su svete mise svakog utorka u 17 sati. Od 11. do 19. ožujka počinje
devetnica Devet dana sa sv. Josipom. Sveta misa je svaku večer u 17 sati.

KORIZMA

U srijedu, 6. ožujka je Pepelnica ili Čista srijeda, kojom počinje korizmeno vrijeme. Taj dan za
vrijeme svih svetih misa, u znak pokore, posut ćemo se pepelom. Na Pepelnicu je zapovjedni
post i nemrs, a dužni su ga održavati svi oni koji su postali punoljetni, do 60. godine života. Svi
oni koji su navršili 14 godina dužni su kroz korizmene petke održavati nemrs. U korizmi smo svi
pozvani vršiti pokoru i djela ljubavi.

KRIŽNI PUT

Kroz korizmu je u katedrali križni put utorkom i petkom u 17.30, nedjeljom za djecu u 16.00.
Križni put u samostanskoj crkvi je petkom i nedjeljom u 16.30 sati.

40 DANA ZA ŽIVOT

Ovogodišnja korizmena kampanja inicijative „40 dana za život“ započinje u srijedu, 6. ožujka.
Blagoslov kampanje je u 9 sati. Inicijativa će se održavati u Đakovu, u parku ispred Doma
zdravlja svaki dan od 7.00 do 19.00. Molimo uključite se u molitveno bdijenje. Zajednička sveta
misa za sve sudionike Inicijative i na početku kampanje je u utorak, 5. ožujka u 18.00 u
katedrali.
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ZAHVALA SESTRAMA

Prošlog tjedna gotovo sva djeca naših obiju osnovnih škola za vrijeme vjeronauka dolazila su
u dvoranu Florentini, gdje su imala predavanje o prevenciji protiv ovisnosti koje je vodila
kandidatica Dubravka Hajek, mag. psihologije i duhovnu pripravu za korizmu koju su vodile s.
Doroteja Krešić, voditeljica kandidatica, kandidatica Ivana Budrovac i s. Meri. Hvala našim
sestrama i njihovim poglavaricama koje su nam omogućile prostor. Za vrijeme programa djeca
su dobila listiće s poticajima za korizmu. Molimo roditelje da ih pogledaju i prate djecu u
aktivnostima koje su im ponuđene.

NADBISKUPIJSKI KRIŽNI PUT ZA MLADE

Četrnaesti Nadbiskupijski križni put za mlade će se održati u subotu, 6. travnja na 23 km
dugoj relaciji Sibinj – Slavonski Brod. Autobus kreće u 8 sati ispred DVD-a., cijena prijevoza je
40 kuna. Euharistijsko slavlje održat će se po završetku križnog puta u župnoj crkvi Gospe Brze
Pomoći u S. Brodu. Mlade, srednjoškolce i starije, koji planiraju ići na križni put pozivamo da
nam se prijave u župni ured do 22. ožujka. Svaki sudionik treba sa sobom ponijeti ručak od
kuće, nešto za piće i samo najnužnije stvari u torbi. Draga mladeži, ovaj Križni put vam je
prigoda za druženje, pješačenje, međusobno upoznavanje, pokoru i da promišljate svoju vjeru u
svjetlu Kristova križa.

TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK

U subotu 2. ožujka u 17 sati u župnoj dvorani (ulaz iz Gupčeve ulice) je počeo drugi
ovogodišnji tečaj priprave za brak. Još se na njega možemo priključiti.

31. KORIZMENI DAN TIŠINE

U subotu 9. ožujka s početkom u 9.30 sati održat će se u dvorani Florentini 31. KORIZMENI
DAN TIŠINE kontemplativan subota.
Tema susreta je
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:
ŽELIŠ LI SE PRIPREMITI ZA USKRS,
a voditeljica je: s. Karmela Dominković. Potrebno je prijaviti sudjelovanje, najkasnije do 6.
ožujka.

PROSLAVA SVETOG JOSIPA U KARMELU

Karmel sv. Josipa u Breznici Đakovačkoj svečano će 19. ožujka proslaviti svoga zaštitnika, a
proslavi će prethoditi trodnevna priprava. Na sam dan svetkovine svečano misno slavlje u
18 sati
predvodit će mons. Mijo Gorski, pomoćni biskup zagrebački, a misi će prethoditi večernja
molitva u 17 sati. Jutarnje misno slavlje u
11 sati
predvodit će o. Zlatko Žuvela, karmelićanin, a u 10 sati prethodit će pobožnost sv. Josipu:
krunica i litanije. Tijekom trodnevnice
od 16. do 18. ožujka
pobožnost sv. Josipu započet će u 17 sati, a misno slavlje u 18 sati. Prvoga dana misu će
predvoditi vlč. Blaž Jokić, župni vikar u Donjem Miholjcu, drugoga dana vlč. Krešimir Čutura,
vicerektor Bogoslovnog sjemeništa u Đakovu, a trećega dana vlč. Domagoj Lacković, tajnik
Nadbiskupskog ordinarijata.

DEKANATSKI KRIŽNI PUT OBITELJI

U subotu 30. ožujka, održat će se križni put obitelji našeg dekanata. Okupljanje je ispred
katedrale u 11.30, a završetak u Dragotinu. Na križni put pozivamo cijelu obitelj, a osobito
bračne parove. U Dragotinu je kuhani ručak i osvježenje. Ako i sami ponešto ponesete, rado
ćemo se na kraju počastiti. U slučaju lošeg vremena križni put bi se održao u katedrali.

KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA

Od 21. do 23. ožujka, na početku korizme, u katedrali je Korizmena duhovna obnova.
Duhovnu obnovu predvodi p. Marko Glogović, tajnik hrvatske pavlinske provincije. Odvojimo
vrijeme i sudjelujmo. Pozivam sve župljane da mole za uspjeh i plodove duhovne obnove.
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TJEDNI – MJESEČNI SUSRETI

Ponedjeljak, 4. ožujka:

u 18.30 Stado malo – molitveni susret za mladež.

Utorak, 5. ožujka:

u 18.30 Dva srca; misijska skupina; u 20.00 čitači i biblijska.

Srijeda, 6. ožujka:

u 18.30 Injigo; u 19.15 krizmanici 2. pripravne godine.

Četvrtak, 7. ožujka:

u 18.30 klanjanje; u 20,00 krizmanici 1.pripravne godine.

Petak, 8. ožujka:
mladeži.

u 18.30 krsna kat.; u 19.30 katedralni zbor; u 20.00 susret

Subota, 9. ožujka:

u 11.00 proba dječjeg zbora; u 19.30 proba zbora Santo.

Nedjelja, 10. ožujka:

u 10.30 ministranti; u 15.00 zajednica Milosrdnog Isusa.
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