19. Nedjelja kroz godinu 11. kolovoza 2019.

KALENDAR

Srijeda, 14. kolovoza:

Spomendan svetog Maksimilijana Marija Kolbe, prez. i mč.

Četvrtak, 15. kolovoza: Uznesenje Blažene Djevice Marije – Velika Gospa – nedjeljni
raspored sv. misa

Petak, 16. kolovoza:

Spomendan svetog Roka – crkveni god u Đakovačkoj Satnici.

AKCIJA KNJIGA

Udruga svetog Vinka Paulskog uz pomoć sredstava Grada i župe planira poboljšati životni
prostor obitelji s invalidnim djetetom te danas, 11. kolovoza ogranizira akciju knjiga ispred
katedrale i ispred samostanske crkve. Sredstva od akcije namjenjena su za toplinsku izolaciju
kuće.

VELIKA GOSPA - HODOČAŠĆE U DRAGOTIN

Trodenevnica uoči Velike Gospe. Svete mise su u nedjelju, ponedjeljak i utorak u 19 sati. U
srijedu 14. kolovoza u 17 sati predviđeno je okupljanje i otvaranje slavlja te marijanska
pobožnost i prigoda za ispovijed. U 18 sati je svečano iznošenje slike Gospe Žalosne. Misna
slavlja bit će u 20 i 22 sata. Nakon misnog slavlja u 22 sata je ophod s upaljenim svijećama.
Između svetih misa je prilika za ispovijed i prigodnu marijansku pobožnost.

Na svetkovinu Velike Gospe u srijedu, 15. kolovoza od 8 sati bit će prigoda za ispovijed s
pokorničkim bogoslužjem. Misna slavlja su u 9, 11 i 18 sati. Između misa prilika je za ispovijed i
prigodnu marijansku pobožnost.
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Pozivamo mlade, ministrante, djecu, bračne parove, članove molitvenih zajednica, župnih
vijeća, vjeroučitelje i katehete i sve župljane da nam se priključe u radosnoj proslavi ove velike
Svetkovine. Zajedničko hodočašće (pješice) krenut će 14. 8. u 17 sati ispred katedrale. Nije
organiziran zajednički prijevoz za Đakovo.

Raspored slavlja svetkovine Velike Gospe u svetištima diljem naše Nadbiskupije
potražimo na oglasnoj ploči na ulazu u Katedralu (ili samostansku crkvu.)

HODOČASNIČKI DAN BL. TEREZIJI SCHERER

U petak 16. srpnja, u samostanskoj crkvi je Hodočasnički dan bl. M. M. Tereziji Scherer.
Svetu misu u 17.30 predvodi vlč. Petar Maskaljević. Prije svete mise je uobičajena pobožnost.

IZIĐIMO IZ TAME U SVJETLOST

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.

HODOČAŠĆE U MALU SUBOTICU

U subotu, 24. kolovoza, HŠO organizira hodočašće u Malu Suboticu kod Čakovca na 10.
godišnjicu posvete Prvog Šenštatskog Svetišta u Hrvatskoj. Cijena prijevoza je 100 kuna.
Polazak je u 6 sati ispred DVD-a. Potrebno je ponijeti slike Gospe Hodočasnice na blagoslov.
Prijave u župnom uredu.

SUSRET MLADEŽI
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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. 8. 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.

MOLITVENO SLAVLJENIČKI SUSRET

Svake subote od 19.30 do 21.00 u crkvi Svih svetih Slavljenički tim Izrael organizira
molitveno-slavljenički susret. Pozivamo sve mlade i one koji to žele umjesto izlaska i
tulumarenja po gradu na ovaj susret.

TISAK

Hvala što kupujete i čitate katolički tisak.
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