25. Nedjelja kroz godinu

22. rujna 2019.

KALENDAR

Ponedjeljak, 23. rujna:

Spomendan svetog Pia iz Pietrelcine, prezbitera.

Petak, 27. rujna:

Spomendan sv. Vinka Paulskog – Dan Udruge sv. Vinka.

Nedjelja, 29. rujna:

Arkanđeli Mihael, Gabrijel, Rafael – crkveni god u Drenju.

BOLESNIČKA MISA

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

ORATORIJ SVETOG KRIŽA

Danas, 22. rujna u dvorani Florentini u 15 sati održat će se 52. ORATORIJ SV. KRIŽA na
temu: Nova svetica za novo vrijeme – Sv. Elizabeta od Trojstva! Ulaz je slobodan. Svi su
pozvani.

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 potom je pohod Ivancu i
blagoslov spomen-ploče u krsnoj crkvi biskupa Ćirila. Polazak je u 5 sati ispred DVD-a.
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ŽUPNA KATEHEZA - PRVOPRIČESNICI

Škola - I.G.Kovačić: ponedjeljkom 3.a u 8.00 ili 14.00; 3. b u 9.00 ili 15.00;3. c u 10 ili 16.00.
V. Nazor: utorkom 3.a u 8.00 ili 14.00; 3.b u 9.00 ili 15.00; 3.c u 10.00 ili
16.00. Ako neko dijete ima trening ili glazbenu pa ne može doći na svoj termin može doći ili s
nekim drugim razredom ili čak s drugom školom. Udžbenike imamo u župi. Mogu ponijeti
bilježnicu i svoj pisaći pribor i bojice.

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.

ŽUPNA KATEHEZA - KRIZMANICI

Krizmanici 1. r. S.Š. subotom u 9.00 ili 10.00 sati. Krizmanici 2. r. S.Š. četvrtkom u 20.00
ili
subot
om
u
9.00 i 10.00. Molimo obavijestite i ostale. Dolazite na nedjeljne svete mise.

40 DANA ZA ŽIVOT

U srijedu 25. rujna počinje Jesenska kampanja Inicijative 40 dana za život , a isti dan je i
blagoslov na mjestu bdijenja u 15 sati. Kampanja traje do 3. studenog. Molit ćemo i bdjeti za
nerođene, za život i za sve druge potrebe svaki dan od 7 do 19 sati u parku ispred Doma
zdravlja. Dan uoči početka kampanje 24. rujna u 17.30 je svečana procesija sa slikom Srca
Isusova i Marijina od samostanske crkve do katedrale. Pozivamo sve da nam se pridruže.
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PAZITELJI KATEDRALE

U utorak, 17. rujna započeli su pazitelji katedrale sa svojom službom. Katedrala je sada cijeli
dan otvorena. Biti pazitelj katedrale je plemenita služba, provesti jedan sat s Isusom u katedrali
je privilegija. Još uvijek primamo nove paziteljice i pazitelje katedrale.

IGNACIJANSKE DUHOVNE VJEŽBE

U listopadu počinju Ignacijanske duhovne 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 .

GDJE JE KNJIŽNICA U PRAVI TRENUTAK

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, 23. rujna:

u 19.00 Stado malo – molitveni susret.

Utorak, 24. rujna:

u 19.00 misijska skupina; Dva srca.

Srijeda, 25. rujna:

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

Četvrtak, 26. rujna:

u 19.15 euharistijsko klanjanje.
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Petak, 27. rujna:

u 19.00 krsna kateheza; u 19.30 katedralni zbor.

Subota, 28. rujna:

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

Nedjelja, 29. rujna:

u 10.30 susret ministranata; u 15.00 Milosrdni Isus.
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