22. Nedjelja kroz godinu 1. rujna 2019.

KALENDAR

Utorak, 3. rujna:

Spomendan svetog Grgura Velikog, pape i naučitelja.

Srijeda, 4. rujna:

Spomendan svete Rozalije.

Četvrtak, 5. rujna:

Spomendan svete Terezije iz Kalkute, redovnice.

Subota, 6. rujna:

Spomendan svetog Marka Križevčanina, prezbitera i mučenika.

HODOČAŠĆA

U subotu 14. rujna je Dekanatsko hodočašće u Aljmaš. Cijena prijevoza je 40 kuna.
Polazak je u 7 sati ispred DVD-a. U subotu, 21. rujna hodočastimo u
Ivanovce
(kod Valpova) na godišnjicu posvetu novoizgrađenog Šenštatskog svetišta. Prijave za
hodočašća su u župnom uredu.

NADBISKUPIJSKO HODOČAŠĆE U MARIJU BISTRICU

U subotu, 28. rujna organizira se Nadbiskupijsko hodočašće u Mariju Bistricu i pohod Ivancu,
rodnoj župi biskupa Ćirila Kosa o 100. obljetnici njegova rođenja. Cijena puta je 120 kuna. U 10
sati je molitva i prigodna pobožnost, u 11 sati svečana sveta misa, a u 15.30 sati pohod je
Ivancu i blagoslov spomen-ploče u krsnoj crkvi biskupa Ćirila. Potičemo sve vjernike, a na
poseban način župne suradnike da se prijave na ovo hodočašće.
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NEKI TJEDNI - MJESEČNI SUSRETI

Ponedjeljak, 2. rujna: u 20 sati Zajednica bračnih susreta ima mjesečni susret.

TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK

U subotu 7. rujna, u 17 sati, u župnoj dvorani je počinje priprava za brak. Upis je prvi dan prije
početka priprave oko 16.45. Posljednji tečaj je u studenom.

SMOTRA PJEVAČKIH KLAPA

U subotu, 7. rujna u 19.30 na Trgu ispred katedrale održava se Četvrta smotra klapa u
Đakovu pod nazivom „U srcu te nosim“. Organizator je ženska klapa Certissa iz Đakova.
Sudjeluje desetak iz Hrvatske, ali i inozemstva. Neke od tih klapa će pjevati u nedjelju, 8. rujna
za vrijeme svete mise u 10.30 u katedrali. Na misi u 7.30 pjeva klapa Dobrkovići iz Širokog
Brijega.

SUSRET UDRUGA UDOVICA

U Đakovu se od 6.-8. rujna održava Susret Udruga udovica hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata. Sudionici susreta 8. rujna dolaze na svetu misu u 9 sati u katedralu.

PRVI PETAK I SUBOTA

Ovog tjedna su prvi petak i subota u mjesecu rujnu.
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IGNACIJANSKE DUHOVNE VJEŽBE

Otvoreni susret Ignacijanskih duhovnih vježbi, za sve koji žele dobiti informacije je u srijedu,
11. rujna u 19 sati. U listopadu počinju vježbe. Traju 30 tjedana, svatko ih uz upute obavlja kod
svoje kuće. Tjedni susreti i upute su u župi. Prijave su na e-mail: info@injigo.com .

BRAČNI SUSRET

Bračni susreti se održavaju od 4. do 6. 10. Kod sestara u Betaniji. Svi zainteresirani se mogu
javiti. Uz grupu bračnih susreta bolje upoznajmo sebe i svog bračnog druga te tako učvrstimo
svoj brak i svoje predanje jedno drugomu.

NAKANA ŽIVE KRUNICE

Nakana za molitelje žive krunice u rujnu je: za đake, studente, nastavnike i profesore.
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