2. Vazmena - Nedjelja Božjeg milosrđa

11. travnja 2021.

LJETNA TERASA CENTRA AMADEA

Od Uskrsa, 4. travnja, pa nadalje svake nedjelje su svete mise na ljetnoj terasi Centra
Amadea u 17.30. U utorak, 13. travnja u 17 sati se nastavlja pobožnost 13 utoraka svetom
Antunu. U petak je Hodočasnički dan bl. Tereziji Scherer, pobožnost i svetu misu u 17.30.

SUSRET ZA RODITELJE PRVOPRIČESNIKA

U nedjelju, 18. travnja pozivamo roditelje prvopričesnika (3.r.), a u 18.30 na večernju svetu
misu i susret nakon svete mise u katedrali.

BRAČNI SUSRET (VIKEND)

U Đakovu se od 16. do 18. travnja održava Bračni susret (vikend). Prijave primaju Mihaela i
Dragan 0953914026 ili u župnom uredu.

BARBARA VARGIĆ - TANZANIJA

Naša župljanka Barbara Vargić sprema se za odlazak u Afriku ovoga ljeta. One planira
tijekom srpnja i kolovoza volontirati u sirotištu sv. Ante u Tanzaniji i jedan od preduvjeta za
njezin odlazak je organiziranje humanitarne akcije prikupljanja novčanih sredstava. Sav
prikupljen novac bio bi doniran isključivo sirotištu za kupnju potrepština za djecu. Prikupljeni
novac neće biti korišten za njezine troškove puta. Barbara će nam se danas, 11. travnja na
svetim misama kratko predstaviti i objasniti svoju akciju. Ispred katedrale će biti stol na kojem
će biti promotivni letci Udruge Kolajna i ručno rađeni proizvodi žena iz Afrike koji nemaju fiksnu
cijenu, već se sve daje za dobrotvorne priloge.

TJEDNI – MJESEČNI SUSRETI
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Nedjelja, 11. travnja:

u 10.15 ministranti; u 15.00 Milosrdni Isus – molitva.

Ponedjeljak, 12. travnja:

u 19.00 Stado malo – molitveni susret.

Utorak, 13. travnja:

u 19.00 liturgijski čitači; Dva srca – molitveni susret.

Srijeda, 14. travnja:

u 19.00 biblijska skupina; mladenci.

Četvrtak, 15. travnja:

u 19.00 euharistijsko klanjanje u katedrali.

Petak, 16. travnja:

u 19.00 krsna kateheza; u 19.30 proba katedralnog zbora.

Subota, 17. travnja:

u 10.00 pjevanje za djecu; u 19.00 proba zbora Santo.

Nedjelja, 18. travnja:

u 10.15 susret ministranata; u 15.00 Milosrdni Isus.

PAZITELJI KATEDRALE

U srijedu 14. travnja u 20 sati u prostorijama župe je sastanak pazitelja katedrale i onih koji bi
željeli postati pazitelji. Nastavili smo s paziteljskom službom u katedrali. Sve vas koji želite
jedan sat provesti između 12 i 15 sati u katedrali u molitvi, Božjoj prisutnosti i vršiti paziteljsku
službu, molim da se javite u župni ured. Možete također doći i predložiti nekoga tko bi to rado
činio.
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