31. Nedjelja kroz godinu 3. studenog 2019.

KALENDAR

Ponedjeljak, 4. studenog: Spomendan svetog Karla Boromejskog, biskupa.

Utorak, 5. studenog:

Svi sveti ranokršćanski mučenici srijemski i panonski.

Subota, 9. studenog:

Blagdan Posvete Lateranske bazilike.

SUSRET ZA RODITELJE

U utorak, 5. i u četvrtak 7. studenog u 19.30 sati bit će susret za roditelje 1. r. srednje škole.

PRIPRAVA ZA BRAK

U subotu, 2. studenoga u 17 sati u župnoj dvorani je počeo posljednji ovogodišnji tečaj
priprave za brak. Za Tečaj se mogu prijaviti svi koji se kane u 2020. godini vjenčati.

MISE ZADUŠNICE U KATEDRALI U 18 SATI

Od petka do ponedjeljka, od 1. do 4. studenog su u katedrali u 18 sati mise zadušnice za
žrtve rata i branitelje, za sve vjerne mrtve i za pokojne biskupe i svećenike.

ZNANSTVENI KOLOKVIJ O 100. OBLJETNICI BISKUPA ĆIRILA KOSA
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U utorak, 19. studenog u 9.30 u dvorani biskupa Strossmayera održava se Znanstveni kolokvij
o 100. obljetnici rođenja biskupa dr. h. c. Ćirila Kosa (19. 11. 1919. – 6. 7. 2003.). Kolokvij će se
održati pod biskupskim geslom biskupa Ćirila „In caritate, humilitate et vitae simplicitate – U
ljubavi, poniznosti i jednostavnosti života“.

UPIS NAKANA ZA SVETE MISE

Od 4. studenoga upisivat ćemo nakane svetih misa za siječanj, veljaču i ožujak. Svaki dan
možemo upisati najviše dvije nakane za određeni dan (ujutro i naveče). Za neodređene dane
možete uplatiti koliko želite misnih nakana, njih služe umirovljeni svećenici, profesori, kanonici…

PROSLAVA BRAČNIH JUBILEJA

U nedjelju, 17. studenoga slavimo Nedjelju bračnih jubileja. Na večernju misu u 18 sati u
katedralu pozivamo sve bračne parove koji ove godine slave ili su već proslavili, bilo koji bračni
jubilej: 25, 30, 40, 50, 60… godina braka. One koji žele sudjelovati na tom slavlju, molimo da se
što prije prijave u župni ured.

ŽUPNA KATEHEZA

Osim školskog vjeronauka, za sve razrede u župi se održava župna kateheza. Roditelji, šaljite
svoju djecu na župnu katehezu jer je ona obavezna. Kateheza se održava i u one dane kad je
štrajk u školi. Molimo pogledajte raspored župne kateheze na oglasnoj ploči i dođite.

HODOČAŠĆE U SVETU ZEMLJU

Naša župa u suradnji s Orion toursom, od 17.03. do 24.03.2020. organizira hodočašće u
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Svetu Zemlju. Smještaj je u hotelima u Izraelu – puni pansion, duhovno vodstvo i mise na
hrvatskom jeziku. Cijena je 9800 kuna. Plaćanje u 6-12 rata. Prijave do popunjenja, ima još
nekoliko slobodnih mjesta.

TJEDNI - MJESEČNI SUSRETI

Ponedjeljak, 4. studenog: u 18.30 Stado malo; u 20.00 susret Zajednice bračnih susreta.

Utorak, 5. studenog:

u 18.30 Dva srca – molitveni susret; misijska skupina.

Srijeda, 6. studenog:

u 18.30 Ignacijanske duhovne vježbe; u 19.00 biblijska skupina.

Četvrtak, 7. studenog:

u 18.45 euharistijsko klanjanje u Maloj crkvi.

Petak, 8. studenog:

u 18.30 krsna kateheza; u 20.00 susret mladih.

Subota, 9. studenog:

u 11.00 dječji zbor; u 19.00 proba zbora Santo.

Nedjelja, 10. studenog:

u 10.30 susret ministranata.

DEKANATSKI SUSRET- DUHOVNA OBNOVA BRAČNIH PAROVA

U ponedjeljak, 25. studenog u 20 sati je susret bračnih parova Đakovačkog dekanata. Teme
su: Uloga molitve u bračnom i obiteljskom životu i Važnost prihvaćanja u bračnom životu.
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ŽIVA KRUNICA

Nakana žive krunice za studeni: za pokojne, duše u čistilištu i one za koje se nitko ne moli.

SUSRET ZA SLOBODNE MLADIĆE I DJEVOJKE

U subotu, 9. studenog, u Cerniku kod N. Gradiške, Zajednica “Prilika za Susret” organizira
susret za slobodne mladiće i djevojke od 30 do 50 godina, od 10 do 18 sati, pod geslom „Muško
i žensko stvori ih Bog“. Sudionike očekuju brojni sadržaji: predavanja Mirjane i Denisa Novaka,
svjedočenja i radionica te puno druženja i prilika za upoznavanje novih prijatelja. Doprinos za
potrebe organiziranja susreta, osvježenje i ručak iznosi 50 kn po osobi. Kako je broj mjesta
ograničen, potrebna je prijava na e-mail: prilikazasusret@gmail.com ili kontakte: 091 510
1208 (Tomislav), 099 510 6068 (Maja) ili 091 182 3767 (Slaven).
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