32. Nedjelja kroz godinu

10. studenog 2019.

KALENDAR

Ponedjeljak, 11. studenog: Spomendan svetog Martina Tourskog, biskupa.

Utorak, 12. studenog:

Spomendan svetog Jozafata, biskupa i mučenika.

Četvrtak, 14. studenog:

Spomendan svetog Nikole Tavelića, prezbitera i mučenika.

HODOČASNIČKI DAN BL. M. M. TEREZIJI

U subotu, 16. studenog hodočasnički je dan bl. majci Mariji Tereziji Scherer. U samostanskoj
crkvi sv. misa je u 17 sati, a predslavit će je župnik u Našicama, fra Zoran Bibić. Poslije sv. mise
svi su hodočasnici pozvani u dvoranu Florentini gdje će biti Mala škola života na temu: Molitvom
vjera postaje iskustvo.
Izručimo sve svoje potrebe i zahvalnost Bogu što imamo u bl. majci Tereziji moćnu zagovornicu.

VEČER POEZIJE

U subotu, 16. studenog u 19 sati u župnoj dvorani održat će se večer poezije posvećene
žrtvama Vukovara i braniteljima Škabrnje. Dobro došli. Ulaz je slobodan.

PORUKA BLAŽENIH DRINSKIH MUČENICA

U nedjelju 17. studenoga sestre iz Družbe Kćeri Božje ljubavi iz Zagreba posjetit će našu
župu i biti na misama u 9 i 18 sati, te govoriti o porukama blaženih Drinskih mučenica i time
potaknuti vjernike da ih još više štuju, da im se utječu u zagovor i da se nadahnjuju na
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primjerima njihova svetog života. Budući da ih je Crkva 2011. uzdigla na oltar kao blaženice,
osjećamo vjerničku obavezu da ih više upoznamo i štujemo. O njima ću progovoriti ja, s. Ozana
Krajačić (vicepostulatorica kauze), a u pratnji je i s. Kristijana Jurić. Nakon mise vjernici će moći
dobiti bilten (glasilo) o Blaženicama i sličice s litanijama i molitvom.

SOCIJALNA SAMOPOSLUGA

Krajem listopada novoutemeljena socijalno-humanitarna udruga Terezijin krug Đakovo,
otvorila je u ulici Ivana Mažuranića 8. u Đakovu socijalnu samoposlugu. U četvrtak 7. studenoga
prvi korisnici će moći dobiti pomoć. Suradnici, poslužitelji i volonteri Udruge zahvaljuju na
odazivu i donacijama tijekom prve uspješne akcije Zrno do zrna pogača… Vašoj plemenitosti se
i dalje preporučuju i od srca zahvaljuju.

DUHOVNA OBNOVA ZA MLADEŽ

U subotu, 23. studenog u Betaniji je jednodnevna duhovna obnova za mladiće i djevojke
srednjih škola, studente i radničku mladež.

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.
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HODOČAŠĆE U SVETU ZEMLJU

Naša župa u suradnji s Orion toursom, od 17.03. do 24.03.2020. organizira hodočašće u
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.

HODOČAŠĆE U VUKOVAR

U ponedjeljak, 18. studenoga je Nadbiskupijsko spomen-hodočašće u Vukovar. Polazak je u 7
sati s parkirališta iza Male crkve. Grad organizira besplatan prijevoz. Prijave na tel. 840 444.

ZVONA ZA SVE POGINULE

Hrvatski biskupi su na jesenskom zasjedanju ove godine odlučili da se svake godine u 18.11
sati oglase sva zvona sa zvonika svih naših župnih, filijalnih i samostanskih crkava u RH, te da
u spomen na sve poginule branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata zvone kroz 5 minuta.

TJEDNI - MJESEČNI SUSRETI

Ponedjeljak, 11. studenog:u 18.30 Stado malo – molitveni susret.

Utorak, 12. studenog:

u 18.30 Dva srca; misijska skupina; u 19.00 liturgijski čitači.

Srijeda, 13. studenog:

u 18.30 Ignacijanske duhovne vježbe; u 19.00 biblijska skupina.
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Četvrtak, 14. studenog:

u 18.45 euharistijsko klanjanje u Maloj crkvi.

Petak, 15. studenog:

u 18.30 krsna kateheza; u 20.00 susret mladih.

Subota, 16. studenog:

u 09.30 Igraonica za djecu; u 11.00 dječji zbor; u 19.00 zbor Santo.

Nedjelja, 17. studenog:
susret.

u 10.30 susret ministranata; u 15.00 Milosrdni Isus – molitveni

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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