24. Nedjelja kroz godinu 15. rujna 2019.

KALENDAR

Subota, 21. rujna:
god u Viškovcima.

Blagdan sv. Mateja, apostola i evanđeliste – crkveni

PROMOCIJA KNJIGE

Danas, 15. rujna u 20 sati u župnoj dvorani je promocija knjige Oteti od zaborava - 91 heroj
Domovinskog rata
autorice
Roberte Kljenak.

ZVONILA SU ZVONA KATEDRALE NAŠE

Danas, 15. rujna, obilježavamo 28. obljetnicu osvajanja vojnih objekata i formiranja 122.
brigade HV Đakovo. Sv. misu u katedrali u 18.30 prikazat ćemo za poginule i umrle hrvatske
branitelje.

UPIS PRVOPRIČESNIKA I KRIZMANIKA

Upis prvopričesnika i krizmanika je u ponedjeljak (16.9.) i utorak (17.9.) od 8 do 12 sati, te od
15 do 20 sati. Molimo roditelje i njihovu djecu da obvezno dođu na upis i kratki osobni susret s
voditeljima kateheze.

HODOČASNIČKI DAN

U ponedjeljak, 16. rujna hodočasnički je dan bl. majci M. Tereziji Scherer. Svetu misu u 17.30
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uz uobičajnu pobožnost predslavit će vlč. Zdenko Ilić, rektor samostanske crkve. Izručimo sve
svoje potrebe i zahvale Bogu što imamo u bl. Majci Tereziji moćnu zagovornicu

BOLESNIČKA MISA

U nedjelju, 22. rujna u 16 sati u katedrali slavit ćemo bolesničku misu. Molimo vas da
dovezete svoje bolesnike ili ih što prije prijavite da ih mi dovezemo u katedralu.

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.
Polazak je u 5 sati ispred DVD-a

BRAČNI VIKEND

Bračni susreti se održavaju od 4. do 6. 10. kod Sestara sv. Križa u Betaniji. Svi zainteresirani
se mogu javiti. Uz grupu bračnih parova, bolje upoznajmo sebe i svog bračnog druga te tako
učvrstimo svoj brak i svoje predanje jedno drugomu.

TRIBINA O ALZHEIMEROVOJ BOLESTI

U subotu, 21. rujna u 11 sati, u centru Amadea, Udruga Amadea Đakovo organizira Tribinu na
temu: Prava i potrebe oboljelih od Alzheimerove bolesti. Predavanje će održati Silvija Dološić,
univ. spec. iur. Pravni stručnjak za Alzheimerovu bolest i palijativnu skrb iz Osijeka. Pozivamo
sve zainteresirane, osobito neformalne njegovatelje i članove obitelji osoba oboljelih od AB.

GDJE JE KNJIŽNICA „U PRAVI TRENUTAK“
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Knjižnica U pravi trenutak, koju je utemeljio dr. Ivan Zirdum, koja je bila na adresi L. Botića 4
preselila je preko ceste i sad je u dvorištu ispod katedrale na adresi L. Botića 1a Đakovo.

TJEDNI - MJESEČNI SUSRETI

Ponedjeljak, 16. rujna:

u 19.00 Stado malo; u 19.30 susret vjeroučitelja i kateheta.

Utorak, 17. rujna:

u 19.00 misijska skupina; Dva srca; 19.30 liturgijski čitači .

Srijeda, 18. rujna:

u 19.00 liturgijska pouka za mladence; u 19.30 biblijska skupina.

Četvrtak, 19. rujna:

u 19.15 euharistijsko klanjanje; u 20.00 susret ŽPV i ŽEV-a.

Petak, 20. rujna:

u 19.00 krsna kateheza; u 19.30 katedralni zbor.

Subota, 21. rujna:

u 11.00 pjevanje za djecu; u 19.00 proba za zbor Santo.

Nedjelja, 22. rujna:

u 10.30 susret ministranata; u 15.00 Milosrdni Isus.

ZAHVALA SESTRE MERI

Zbog iscrpljenosti, potrebe zdravstvenih pretraga, liječenja i oporavka, Provincijalno vodstvo
sestara sv. Križa povlači s. Meri s naše župe, nadamo se samo na godinu dana. U ime svih vas,
od srca zahvaljujemo s. Meri na svemu što je učinila za ovu župu. Neka joj Nebeski Otac, po
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zagovoru Žalosne Gospe uzvrati stostruko. Evo što nam ona poručuje: „Dragi župljani, na kraju
moje katehetske službe i moga djelovanja u našoj đakovačkoj župi razumjet ćete me da nisam
mogla, a i nije potrebno da se opraštamo, jer po nalogu mojih redovničkih poglavara nakon
tromjesečnog boravka u Zagrebu ponovo se vraćam u naš samostan u Đakovu. No, ipak, imam
potrebu reći veliko hvala: djeci, mojim mladima, odraslima i starijima za svu vašu dobrotu,
pažnju i poštovanje koju sam kao redovnica doživljavala od vas na svakome koraku. I kad je
bilo nesporazuma i zamjerki i to je bilo u ljubavi. Jednostavno, među vama sam se osjećala kao
član jedne obitelji. Do svakoga mi je bilo istinski stalo. Moja molitva i sva nastojanja u župnom
pastoralu imala su uvijek isti cilj, da vas dovedem bliže Isusu. Hvala mu kad god sam to uspjela!
Sve vas i dalje nosim u srcu i molitvama. Vrata moga srca i našeg samostana uvijek će biti
otvorena za vas. Vaša s. Meri Gotovac“.

TISAK

Uredništvo Glasa koncila nam je kroz 4 nedjelje besplatno podijelio više stotina komada Glasa
koncila s nakanom da bolje upoznamo taj časopis i da postanemo pretplatnici. Godišnja
pretplata je 500 kuna, a može se platiti 4X125 kn, 2X250 kn, ili odjednom 500 kuna.

KONCERT U SAMOSTANSKOJ CRKVI

Zemaljska udruga Podunavskih Švaba, Ogranak Đakovo, organizira koncert u subotu, 21.
rujna u 19 sati u Samostanskoj crkvi. Koncert će održati BRUNO PHILIPP, klarinet i EDMUND
ANDLER BORIĆ, orgulje. Pokrovitelji: Njemačka zajednica i Samostan sestara Svetog Križa
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