25. Nedjelja kroz godinu

20. rujna 2020.

KALENDAR

Ponedjeljak, 21. rujna:

Blagdan sv. Mateja, ap. i ev., crkveni god u Viškovcima.

Utorak, 22. rujna:

Obljetnica biskupskog ređenja nadbiskupa Đure Hranića

Srijeda, 23. rujna:

Spomendan svetog Pia iz Pietrelcine, prezbiter.

Nedjelja 27. rujna:

Spomendan svetog Vinka Paulskog, dan udruge sv. Vinka.

RODITELJI PRVOPRIČESNIKA

U utorak, 22. rujna i četvrtak, 24. rujna u 19.30 je sastanak za roditelje prvopričesnika (3.r.)
Upis prvopričesnika je u subotu, 26. rujna od 8.00 do 12.00, ili u nedjelju, 27. rujna od 10 do
11.30.

PORUKA RODITELJIMA

Dragi roditelji i draga djeco, započeli smo novu školsku i katehetsku godinu, vrlo neobičnu i
svima nama nepoznatu. Budući da su kateheza i napose sveta misa važan i neizostavan dio
priprave za primanje sakramenata prve pričesti i svete potvrde, potrudit ćemo se provesti
katehezu zajedno s vama na najbolji mogući način. Kateheza prvopričesnika (3. razred) bit će
redovita po razredima kao i prethodnih godina, a kateheza za krizmanike druge priprave godine
(2. razred srednje škole) bit će u sklopu nedjeljne svete mise. O detaljima, vremenu održavanja
i terminima, dogovorit ćemo na roditeljskom sastanku. Budući da za ostale razrede do daljnjega
neće biti kateheze, ovim putem pozivamo da zajedno kao obitelj dolazite na nedjeljne svete
mise, da zajedno molite i pjevate i na taj način, vi dragi roditelji, pokažete svojoj djeci primjer
žive vjere. Dolazi nam mjesec listopad i listopadske pobožnosti. Zato pozivamo vas, dragi

1/4

25. Nedjelja kroz godinu

20. rujna 2020.

roditelji i vas, draga djeco, na molitvu krunice i redovitu svetu misu.

JESENSKA KAMPANJA „40 DANA ZA ŽIVOT“

U srijedu 23. rujna u 7 sati započinje jesenska molitvena kampanja ispred Doma zdravlja u
Strossmayerovom parku i traje do 1. studenoga. Blagoslov inicijative je u srijedu u 9 sati. Uz
Đakovo moli se na još 37 mjesta diljem Hrvatske.

HRVATSKA MOLI ZA ŽIVOT

Nastavljamo devetnicu »Hrvatska moli za život«. U četvrtak, 24. rujna u 19.15 je euharistijsko
klanjanje u Maloj crkvi. Opća je nakana devetnice da hrvatski narod svjedoči evanđelje života
poštujući, braneći i ljubeći svaki ljudski život i služeći mu konkretnim molitvenim i djelatnim
zauzimanjem. Ta je nakana aktualna i u kontekstu pandemije koronavirusom koja osobito
ugrožava živote starijih osoba.

UDRUGA SVETOG VINKA

Udruga svetog Vinka Paulskog u nedjelju 27. rujna, povodom spomendana sv. Vinka
Paulskog (preminuo 27.9.1660.) organizira humanitarnu akciju &quot;Jabuka za
siromaha&quot;. Svi prilozi bit će namijenjeni za pomoć potrebitima od listopada do kraja godine
te božićne pakete za više od sto obitelji. Udruga zahvaljuje svima koji su u vremenu pandemije
pomagali potrebite hranom i higijenskim potrepštinama, namještajem, kućanskim aparatima te
odjećom i obućom.

OTVORENI SUSRET IGNACIJANSKIH VJEŽBI

Otvoreni susret ignacijanskih duhovnih vježbi održat će se u srijedu 22. rujna u 19 sati u
velikoj župnoj dvorani. Svi koji se želite upoznati i priključiti dobrodošli ste na ovaj susret.
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BRAČNI SUSRET (VIKEND)

Bračni susret se održava od 2. do 4. listopada kod franjevaca u Vukovaru. Kroz bračni susret
(vikend) bolje upoznajmo sebe i svog bračnog druga te tako učvršćujemo svoj brak i svoje
predanje jedno drugomu. Svi zainteresirani mogu se javiti Josipi 099 730 6487 ili u župni ured.

TJEDNI – MJESEČNI SUSRETI

Od ovoga tjedna ponovno započinjemo s redovitim tjednim susretima. Dobrodošli su novi
članovi u sve skupine, u liturgijske čitače, biblijsku skupinu, skupinu mladih, u molitvene i druge
skupine.

Ponedjeljak, 21. rujna:

u 19.00 Stado malo – molitveni susret.

Utorak, 22. rujna:

u 19.00 misijska skupina; Dva srca; liturgijski čitači.

Srijeda, 23. rujna:

u 19.00 liturgijska pouka za mladence; 19.00 biblijska skupina.

Četvrtak, 24. rujna:

u 19.15 euharistijsko klanjanje u crkvi Svih svetih.

Petak, 25. rujna:

u 19.00 krsna kateheza; 20.00 zajednica mladih.

Subota, 26. rujna:

u 11.00 proba Dječjeg zbora; u 19.00 proba zbora Santo.

3/4

25. Nedjelja kroz godinu

Nedjelja, 27. rujna:
susret.

20. rujna 2020.

u 10.30 susret ministranata; u 15.00 Milosrdni Isus – molitveni
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