17. Nedjelja kroz godinu 28. srpnja 2019.

KALENDAR

Ponedjeljak, 29. srpnja:

Utorak, 30. srpnja:
sv. Križa.

Spomendan svete Marte.

Spomendan blažene s. Zdenke Schelingove – Milosrdna sestra

Srijeda, 31. srpnja:

Spomendan svetog Ignacija Lojolskog, prezbitera.

Četvrtak, 1. kolovoza:

Spomendan svetog Alfonza Marija dr Liguori, biskupa i naučitelja.

Petak, 2. kolovoza:

Spomendan Gospe od Anđela – Porciunkula. Prvi petak.

Subota, 3. kolovoza:

Prva subota – molitva za svećenička i redovnička zvanja.

PRVI PETAK I SUBOTA

Ovog tjedna je prvi petak, častimo Srce Isusovo. Na prvu subotu molimo za duhovna zvanja.

POTPUNI OPROST

U petak, 2. kolovoza, može se zadobiti potpuni oprost zvani „Porciunkula“. Propisana djela za
dobivanje ovog oprosta su slijedeća: pohod crkvi u kojoj treba izmoliti Oče naš i Vjerovanje,
dodavši ovome ispovijed i pričest, te molitvu na nakanu Sv. oca. Ovaj oprost može se dobiti
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samo jedanput. Pohod crkvi se može obaviti od podneva uoči određenoga dana pa sve do
ponoći dotičnoga dana.

AKCIJA MISIJSKA VOZILA

U akciji MIVA, u nedjelju, 21. srpnja za misijska vozila smo prikupili 12.740 kuna. Hvala svima.

SUSRET MLADEŽI

U subotu, 31. kolovoza u Ivanovcima (kod Valpova), u Svetištu Marije Majke Triput Divne, se
održava susret mladih s temom: Vjerodostojan. Susret počinje okupljanjem oko 14.30, u 16.00
je sveta misa… u 21.30 je duhovni koncert Alana Hržice i Srca Isusova. Cijena prijevoza je 20
kuna. Prijave su do 1. kolovoza u župnom uredu.

HODOČAŠĆA

U nedjelju 1. rujna hodočastimo u Ludbreg. U subotu 14. rujna je Dekanatsko hodočašće u
Aljmaš. U subotu, 21. rujna hodočastimo u Ivanovce (kod Valpova) na godišnjicu posvetu
novoizgrađenog Šenštatskog svetišta. Za hodočašća se možete prijaviti u župnom uredu.

SV. MISE U SAMOSTANSKOJ CRKVI

U ponedjeljak, 29. srpnja u samostanskoj crkvi nema jutarnje svete mise. Sprovodna sv. Misa
+s. Mileve Jaman je u 15.45, a sprovod u 17 sati. U ostale dane od 1. srpnja do 2. rujna jutarnje
su svete mise u 7 sati.

IZIĐIMO IZ TAME U SVJETLOST
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U utorak, 13. kolovoza u 19.30, u dvorani Florentini je svjedočanje o svom životu u tami
grijeha, o susretu s Isusom, obraćenju i poslanju govori Marino Restrepo.

ŽIVA KRUNICA

Nakana molitelja žive krunice za kolovoz: za političare, one koji su na vlasti, nezaposlene i
domovinu.
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