13. Nedjelja kroz godinu 27. lipnja 2021.

KALENDAR

Ponedjeljak, 28. lipnja:

Spomendan svetog Ireneja, biskupa i mučenika.

Utorak, 29. lipnja:
Svetkovina svetih Petra i Pavla, apostola. Naslov
prvostolne crkve (patron katedrale). Nedjeljni raspored svetih misa. Svećeničko ređenje.

Srijeda, 30. lipnja:

Spomendan Rimskih prvomučenika.

Subota, 3. srpnja:

Blagdan svetog Tome, apostola.

PREDSTAVLJANJE KNJIGE

Danas, 27. lipnja, nakon večernje svete Mise u župnoj dvorani, u 19.30 će Sanja Berger,
kratko predstaviti svoju knjigu Izabrani. Knjiga je duhovnog sadržaja, ima dvanaest poglavlja:
Božja ljubav, Božja riječ, Izabrani, Svjedočanstvo, Čovjekova pala priroda, Čišćenje i
obnavljanje uma, Financijski blagoslov, Autoritet, Rane srca, Riječi koje izgovaramo, Molitva...
Dva svećenika su napisala predgovor za knjigu, ima dosta svjedočanstava ljudi koji su je
pročitali da ih je dotaknula. Neki su se nakon dugo godina ispovjedili. Knjigu možete kupiti
nakon mise.

SAT SAVEZA

Danas, 27. lipnja u 19.30 u župnoj dvorani je mjesečni susret Šenštatske obitelji Sat saveza.
Svi koji primaju Gospu Hodočasnicu su dobro došli.
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VJERA I SVJETLO

Danas, 27. lipnja u 16.30 u Dvorani Florentini je redoviti mjesečni susret zajednice Vjera i
svjetlo – Tratinčice Majke Terezije – koja radi s invalidnim osobama i njihovim obiteljima. Sv.
Misa je u 17.30 a potom osvježenje, slavlje i zakuska.

PJEVANA LITURGIJA PRVE VEČERNJE

Večer uoči svetkovine apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla, u ponedjeljak, 28. lipnja,
apostolski nuncij u RH, mons. Giorgio Lingua, predvodit će u 18.30 Pjevanu liturgiju Prve
večernje u prvostolnici sv. Petra, zajedno s nadbiskupom mons. Đurom Hranićem, nadb. u miru
mons. Marinom Srakićem te pomoćnim biskupom mons. Ivanom Ćurićem, koji će uputiti
prigodnu propovijed.

PRVI PETAK I SUBOTA

Ovoga tjedna je prvi petak u mjesecu srpnju. Častimo Srce Isusovo uz večernju svetu misu u
18.30 u katedrali. Na prvu subotu molimo za duhovna zvanja.

ĐAKOVAČKI VEZOVI

55. Đakovački vezovi, kulturno – turistička manifestacija grada Đakova svečano će bit
otvorena u petak, 2. srpnja u 21 sat ispred katedrale. U nedjelju, 4. srpnja nema sv. mise u 9
sati. Nakon povorke sudionika Đakovačkih vezova, svečano misno slavlje oko 10.30 sati
predvodit će nadbiskup mons. Đuro Hranić.

SVEĆENIČKO REĐENJE
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Na svetkovinu sv. Petra i Pavla, 29. lipnja u 10.30 u đakovačkoj katedrali, apostolski nuncij u
RH nadbiskup Giorgio Lingua, polaganjem ruku i posvetnom molitvom za svećenike zaredit će:
Brunu Diklića iz Župe sv. Dominika Savija u Slavonskom Brodu, Roberta Erka iz Župe sv.
Mihaela arkanđela u Osijeku, Krešimira Iljazovića iz Župe sv. Leopolda Mandića u Slavonskom
Brodu i Marka Obradovića iz Župe sv. Andrije apostola iz Andrijaševaca.

PRESTAJU ANTICIPIRANE SV. MISE SUBOTOM

Budući da su popustile epidemiološke mjere ograničenja okupljanja vjernika od danas, 27.
lipnja sv. Mise subotom u 18.30 nisu više nedjeljne, nego mise običnog dana.

ZNANSTVENI SKUP

U utorak i srijedu, 6. i 7. srpnja znanstveni je skup na temu „Đakovačko-osječka crkvena
pokrajina – Povijesno-pravno-pastoralni značaj njezinog osnutka“. Skup će se održati u Dvorani
biskupa A. Mandića (Petra Preradovića 17). Opširnije na web str. Nadbiskupije Đ.-O.

OBNOVA CRKVE SVIH SVETIH

Za obnovu je još ostalo prednje pročelje i toranj. Nakon vezova se nastavlja obnova crkve.

ISUSOVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA - UPISI

Na internet stranici Isusovačke klasične gimnazije s pravom javnosti u Osijeku mogu se
pronaći sve informacije o upisima u novu školsku godinu. Škola je to koja gradi svoju
pedagogiju na prenošenju znanja, vjere i brige o pojedincu kao osobi.

LAUDATO TELEVIZIJA
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Od početka svibnja Laudato televizija započela je s emitiranjem televizijskog signala s nove
lokacije koja se nalazi u podnožju Medvednice. Proces preseljenja bio je iznimno financijski,
tehnički, građevinski i fizički zahtjevan. Hvala svima koji su ga iznijeli, a preporučamo se Vašoj
dobroj volji i dalje
,
kako bismo bili glas Dobra, Istine i Ljepote u svakom hrvatskom domu! Molimo za što bolje
duhovne plodove Laudato TVa, a poduprimo ih i financijski.

ŽIVA KRUNICA

Nakana moliteljima žive krunice u srpnju - za obitelji: za obnovu ljubavi, vjernosti, mira, za
velikodušno davanje novih života i rađanje začete djece, za obnovu obiteljske molitve.
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