Druga nedjelja došašća

8. prosinca 2019.

KALENDAR

Ponedjeljak, 9. prosinca: Svetkovina Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije.

Petak, 13. prosinca:

Spomendan svete Lucije, djevice i mučenice.

BOŽIĆNA PŠENICA

U nedjelju, 8. prosinca Udruga svetog Vinka Paulskog organizira akciju podjele božićne
pšenice. Dobrovoljni prilog ići će za božićne pakete potrebitima.

PREDSTAVLJANJE KNJIGE

Danas, 8. prosinca u 19 sati, u župnoj dvorani, Dražen Bušić će predstaviti svoju novu, desetu
po redu knjigu Čudesa Duha Svetoga. Tada ćete moći nabaviti i druge njegove knjige. U 16 sati
je susret s članovima molitvenih skupina.

ZORNICE

Kroz došašće su zornice u katedrali 7.00, a u samostanu u 6.30 (i subotom). U dogovoru s
pekarnicama: Anđel (File Lekaj), Bakina pekara (Franka Bognar) i Žitopek (Roza Prekljušaj)
dogovorili smo da svako jutro, tijekom došašća, ispeku za djecu preko 200 kiflica koje će moći
dobiti, napose djeca koja idu odmah poslije zornice u školu.

BOŽIĆNA MISIJSKA IZLOŽBA
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U subotu, 14. prosinca u 19 sati u župnom misijskom centru je otvorenje misijske božićne
izložbe. Izložba je prodajnog karaktera, sav prihod odlazi za potrebe misija.

BETLEHEMSKO SVJETLO

U nedjelju, 15. prosinca prije večernje mise u 18 sati u katedrali će izviđači unijeti i nama
ostaviti Betlehemsko svjetlo. To svijetlo možete ponijeti u svoje domove.

NEDJELJA CARITASA

U nedjelju 15. prosinca, obilježavamo Nedjelju Caritasa. Nedjeljna milostinja toga dana, kao i
vaši novčani prilozi idu za potrebe Caritasa. Djeco, u nedjelju donesite Caritasove škrabice.

ORATORIJ SVETOG KRIŽA

U nedjelju 15. prosinca s početkom u 15 sati održat će se u dvorani Florentini, 53. Oratorij
svetog Križa, na temu: Živjeti božićno. Ulaz je slobodan i svi su pozvani, napose Udruga
Terezijin krug, Mjesno Franjevačko bratstvo svjetovnog reda bl. M. M. Terezije Scherer, te
volonteri i donatori Socijalne samoposluge Terezijin krug Đakovo.

PALJENJE ADVENTSKIH SVIJEĆA

U suradnji s Gradom u adventu se zajednički duhovno pripremamo za Božić paljenjem
adventskih svijeća na središnjem adventskom vijencu na Strossmayerovom trgu. Služba
paljenja svijeća je svake subote u 18.30 nakon večernje mise u katedrali. Treću svijeću palimo
14. prosinca.
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RODITELJI KRIZMANIKA

U utorak, 10. prosinca, u župnoj dvorani, u 19 sati je susret za roditelje krizmanika prve
pripravne godine (1. raz. srednje šk.), a u četvrtak, 12. prosinca za roditelje 2. razreda osnovne
škole.

SIROMASI

I ove godine planiramo značajnije za Božić pomoći onima koji su u potrebi. Stoga vas opet
molimo da, prema svojim mogućnostima, darujete nešto od živežnih namirnica za siromahe.
Namirnice možete donijeti u župu ili ih ostaviti u košaricu u Konzumu.

AKCIJA CARITASOVE POMOĆI ALBANIJI

„Suosjećamo s ljudima u Albaniji kojima se u nekoliko trenutaka (nakon potresa) život
drama-tično promijenio, koji su izgubili svoje najdraže ili je njihova sudbina još neizvjesna.
Skromnom, ali konkretnom pomoći kao i molitvenom blizinom želimo im iskazati iskreno
zajedništvo u za njih teškoj situaciji“. Hrvatski Caritas poziva hrvatske građane i tvrtke koji mogu
i žele putem Caritasove mreže solidarno poduprijeti napore u skrbi za stradale u Albaniji da
svoje novčane priloge uplate na: HR0523400091100080340; poziv na broj 2711; svrha uplate
ALBANIJA.

TJEDNI - MJESEČNI SUSRETI

Ponedjeljak, 9. prosinca: u 18.30 Stado malo – molitveni susret.

Utorak, 10. prosinca:

u 18.30 Dva srca; misijska skupina; u 19.00 liturgijski čitači.
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Srijeda, 11. prosinca:

u 18.30 Ignacijanske duhovne vježbe; u 19.00 biblijska skupina.

Četvrtak, 12. prosinca:

u 18.30 euharistijsko klanjanje u katedrali.

Petak, 13. prosinca:

u 18.30 krsna kateheza; u 20.00 susret mladih.

Subota, 14. prosinca:
Santo.

u 09.30 igraonica za djecu; 11.00 dječji zbor - proba; u 19.00 zbor

Nedjelja, 15. prosinca:
susret.

u 10.30 susret ministranata; u 15.00 Milosrdni Isus – molitveni

BOŽIĆNA ISPOVIJED BOLESNIKA

Prijavite svoje stare i bolesne za božićnu ispovijed, a ona počinje 9. prosinca.
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