26. Nedjelja kroz godinu

29. rujna 2019.

KALENDAR

Ponedjeljak, 30. rujna:

Spomendan svetog Jeronima, prezbitera i naučitelja.

Utorak, 1. listopada:

Obljetnica posvete đakovačke katedrale, svetkovina.

Svetu misu u 18.30 predvodi mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup.

Srijeda, 2. listopada:

Spomendan svetih Anđela čuvara.

Četvrtak, 3. listopada:

Spomendan svete Terezije od Djeteta Isusa, dj. naučiteljice.

Petak, 4. listopada:

Spomendan sv. Franje Asiškog, red. - imendan pape Franje.

Nedjelja, 6. listopada:
Svečana proslava 137. obljetnice posvete katedrale. Pontifikalnu
svetu misu u 10.30 u katedrali predvodi mons. Georgi Jovčev, biskup iz Plovdiva (Bugarska).

SVETE MISE U SAMOSTANSKOJ CRKVI

Od ponedjeljka, 30. rujna, su jutarnje svete mise u samostanskoj crkvi u 7 sati.

LISTOPAD MJESEC KRUNICE
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U utorka, 1. listopada, započinju listopadske pobožnosti u čast Blaženoj Djevici Marije.
Postoje mnoga svjedočanstva u povijesti Crkve i našeg hrvatskog naroda koliko je krunica
moćna molitva. Molit ćemo da zagovor Nebeske majke i njezina zaštita siđe na sve obitelji naše
župe. Stoga vas molimo potrudite se naći vrijeme i doći barem koji puta na zajedničku krunicu.
U samostanskoj crkvi listopadske pobožnosti su u 17.30, a u katedrali u 18.00 sati.

SVETE MISE U CRKVI SVIH SVETIH

Od utorka, 1. listopada u crkvi Svih svetih svete mise su svaki dan u 17 sati.

RASPORED ŽUPNE KATEHEZE

Predškolci i 1. r. – svaka 1. i 3. subota u 9.30 – 11.00 u velikoj dvorani. 2. r. - srijeda u
15.00 u velikoj dvorani.
4. r.
– četvrtak u 15.00
5. r.
– srijeda u 16.00.
6. r.
– srijeda u 15.00;
7. r.
– srijeda u 15.00;
8. r.
– petak u 15.00.

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. Mogu ponijeti bilježnicu, svoj pisaći pribor i
bojice.
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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.

KARMEL U BREZNICI ĐAKOVAČKOJ

U utorak, 1. listopada Sestre karmelićanke u Breznici slave sv. Malu Tereziju. Svetu misu u 18
sati predvodi mladomisnik o. Nikola Grizelj, karmelićanin iz Remeta – Zagreb. Nakon mise bit
će upriličen blagoslov ruža. Prigodan molitveni program počinje u 17.15 sati.

40 DANA ZA ŽIVOT

Ovogodišnja jesenska kampanja inicijative „40 dana za život“ započela je u srijedu, 25. rujna i
traje do 3. studenog. Inicijativa će se održavati u Đakovu, u parku ispred Doma zdravlja svaki
dan od 7.00 do 19.00. Molimo uključite se u molitveno bdijenje.

ŽIVA KRUNICA

Nakana za molitelje žive krunice u listopadu - za obraćenje grešnika, misije i misionare. U
nedjelju, 7. listopada pozivamo u katedralu u 18 sati sve molitelje žive krunice.

HODOČAŠĆE U MEĐUGORJE

Molitvena zajednica Milosrdnog Isusa organizira od 8. do 10. studenog hodočašće u
Međugorje. Cijena (prijevoz, ručak, dva doručka, dva noćenja) je 420 kn. Prijave su kod Marice
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0996914588.

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.

PRVI PETAK I SUBOTA

Ovaj tjedan su prvi petak – častimo Srce Isusovo. Na prvu subotu molimo za duhovna zvanja.

TJEDNI - MJESEČNI SUSRETI

Utorak, 1. listopada:

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

Srijeda, 2. listopada:

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

Četvrtak, 3. listopada:

u 19.15 euharistijsko klanjanje.

Petak, 4. listopada:

u 19.30 katedralni zbor; u 20.00 susret zajednice mladih.

Subota, 5. listopada:

u 11.00 pjevanje za djecu; u 19.00 proba za zbor Santo.
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u 10.30 susret ministranata; u 15.00 Milosrdni Isus.
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