26. Nedjelja kroz godinu

27. rujna 2020.

KALENDAR

Utorak, 29. rujna:
Drenju.

Blagdan sv. Mihaela, Gabriela i Rafaela, ark. – crkveni god u

Srijeda, 30. rujna:

Spomendan svetog Jeronima, prezbitera i naučitelja.

Četvrtak, 1. listopada:

Obljetnica posvete katedrale, svetkovina.

Petak, 2. listopada:

Spomendan svetih Anđela Čuvara. Prvi petak.

Subota, 3. listopada:

Spomendan svete Terezije od Djeteta Isusa. Prva subota.

UDRUGA SVETOG VINKA

Danas, 27. rujna, Udruga sv. Vinka Paulskog, organizira humanitarnu akciju &quot;Jabuka za
siromaha&quot;. Svi prilozi bit će namijenjeni za pomoć potrebitima, 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.

PETI KONCERT DUHOVNE GLAZBE

Danas, 27. rujna u 19.30 u katedrali, održava se Peti koncert duhovne glazbe „Vrijeme je
žetve milosti Božje“. Na koncertu nastupaju: Mješovoti zbor sv. Nikole Sikirevci, fra Miroslav
Petrac, Osijek, Ženska vokalna skupina Đakovčanke, Zvonimir Kalić i band Noel, Grupa RiM,
Zagreb.
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EUHARISTIJSKO KLANJANJE

U nedjelju, 4. listopada u katedrali je godišnje euharistijsko klanjanje. Nađite malo vremena i
dođite se pokloniti Gospodinu u Presvetom oltarskom sakramentu. Raspored: 11.30 do 12.30
svećenici, 12.30 113.30 bogoslovi, 14.00 do 14.30 niži rezredi OŠ, 14.30 do 15.00 viši razredi
OŠ, 15.00 do 16.00 redovnice, 16.00 do 17.00 krizmanici i mladi, 17.00 do 18.00 odrasli
župljani,

ŽUPNA KATEHEZA - PRVOPRIČESNICI

Škola - V. Nazor: utorkom 3.a u 8.00 ili 14.00; 3. b u 9.00 ili 15.00; 3. c u 10 ili 16.00. I.G.
Kovačić
: srijeda 3.a u 8.00 ili 14.00; 3.b u 9.00 ili 15.00; 3.c u 10.00 ili 16.00.

ZAGRLIMO STARIJE PJESMOM

Vijeće HBK za život i obitelj pozvalo je klape i vokalno-instrumentalne sastave u Hrvatskoj da
se uključe u inicijativu “Zagrlimo starije pjesmom” i svojim glazbenim umijećem pomognu
starijim osobama u prevladavanju usamljenosti i izoliranosti pojačanih pandemijom COVID-19.
Prigoda za održavanje inicijative Međunarodni je dan starijih osoba koji se obilježava 1.
listopada+. S obzirom da se radi o četvrtku, radnom danu, klape i vokalno instrumentalni sastavi
svoj „glazbeni zagrljaj“ odnosno „glazbenu čestitku“ korisnicima ustanova za starije, nemoćne i
umiruće uputit će vikend prije ( 26. ili 27. rujna) ili eventualno vikend poslije (3. ili 4. listopada).
Pozivu se odazvala vokalna skupina “Đakovčanke” koja će u nedjelju, 27. rujna u 16 sati izvesti
nekoliko pjesama ispred Svećeničkog doma, a u 16.30 ispred Doma za starije i nemoćne
osobe.

EUHARISTIJSKO KLANJANJE KOD SESTARA

U četvrtak, 1. listopada, na Ljetnoj terasi centra Amadea se nastavlja pobožnost Srcu Isusovu.
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Sv misu u 17.30, te euharistijsko klanjanje nakon mise, predvodi dr. Grgo Grbešić.

APOSTOLSKI NUNCIJ U ĐAKOVU

Mons. Giorgio Lingua, apostolski nuncij u RH, predvoditi će u nedjelju 4. listopada večernje
euharistijsko slavlje u 18.30 u Katedrali o 138. obljetnici njezine posvete. Zbog toga taj dan
neće biti večernje sv. mise u 17.30 na ljetnoj terasi Centra Amadea.

KARMEL U BREZNICI ĐAKOVAČKOJ

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

POLIKLINIKA SLAVONIJA

Poliklinika Slavonija iz Osijeka u dogovoru s Caritasom nadbiskupije od 15. 09. do 31. 12.
2020. g. nudi besplatne liječničke preglede na Odjelu kardiologije i radiologije. Svi vjernici, koji
imaju potrebu za bržim pregledima ove vrste mogu se obratiti svojim župnicima, koji će ih uputiti
u daljnji postupak.

LISTOPAD MJESEC KRUNICE

U četvrtka, 1. listopada, započinju listopadske pobožnosti u čast Blaženoj Djevici Marije.
Dođimo.

PRILIKA ZA SUSRET
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U subotu, 3. listopada u Svetištu Božjeg milosrđa u Ovčari, održava se duhovna obnova za
mladiće i djevojke u zrelim godinama (30 do 50) s početkom u 10 sati. Duhovnu obnovu će
predvoditi vlč. Miro Tomas. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 70 kn. Broj mjesta je ograničen.
Prijave na tel. 0915101208.

40 DANA ZA ŽIVOT

Jesenska kampanja inicijative „40 dana za život“ započela je u srijedu, 23. rujna. Molitva je
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.

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.

KRIZMANICI

U utorak, 29. rujna i četvrtak, 1. listopada u 19.30 je sastanak za roditelje krizmanika (2.r.SŠ.)
Kateheza za krizmanike 2. r. SŠ bit će u sklopu nedjeljne svete mise. Upis krizmanika je u
petak, 2. listopada od 8 do 12, popodne od 13 do 15 sati, te u subotu 3. listopada od 8 do 12
sati. 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
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dragi roditelji, pokažete svojoj djeci primjer žive vjere. Dolazi nam mjesec listopad i listopadske
pobožnosti. Zato pozivamo vas dragi roditelji i vas draga djeco na molitvu krunice i redovitu
svetu misu.

TJEDNI - MJESEČNI SUSRETI

Utorak, 29. rujna:

u 19.00 Udruga sv. Vinka; misijska skupina; Dva srca.

Srijeda, 30. rujna:

u 19.00 liturgijska pouka za mladence; 19.00 biblijska skupina

Petak, 2. listopada:

u 19.00 krsna kateheza; 20.00 zajednica mladih

Subota, 3. listopada:

u 11.00 proba pjevanje za djecu; u 19.00 Proba zbora Santo.

PETROV NOVČIĆ

Nedjeljna milostinja 4. listopada sa svih svetih misa ide za &quot;Petrov novčić&quot;. Ova
milostinja je znak solidarnosti sa Svetim Ocem, te on u trenucima posebnih potreba, kao što su
rat ili različite prirodne nepogode, može pomoći mjesnim Crkvama diljem svijeta. Inače se svake
godine ova akcija provodi na sam Uskrs.
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