6.

SOCIJALNAUKLJUČENOST
· Od 2001. godine trajno otvorena
humanitarna akcija:
Među nama – siromah siromahu
· Uz blagdane posjeti starijim i nemoćnim
osobama na kućne adrese
· Dan života prva nedjelja u veljači
- u službi promicanja kulture života
· Svjetski dan bolesnika 11. veljače
· Dobro je činiti dobro – za dječji osmjeh zajedno s drugima u humanitarnoj akciji
Gradskog poglavarstava uz Dan grada
· Svjetski dan obitelji 15. svibnja –
tražimo najpotrebitiju obitelj
· Godišnje druženje osoba s
invaliditetom
16. svibnja uz Hodočasnički dan
* Pomoć misijama

* GROW program – učenje kako
pravilno i zdravo izbjeći narušavanje
osobnog i obiteljskog sklada.
Doprinosi zdravom njegovanju odnosa
prema sebi, drugima i Bogu.
Otkrivaju se nove mogućnosti rasta,
jača se volja za novo životno iskustvo.
Rad se odvija u malim grupama.
Zagarantira je zaštićenost i diskrecija.
Susreti se održavaju besplatno jednom
tjedno u trajanju dva sata. Pomoć je i pri
odvikavanju svih vrsta ovisnosti.

PRIJAVI SE!

7.

MJESEČNE SKUPŠTINE

Mjesnog svjetovnog franjevačkog bratstva
Bl. M. M. Terezije Scherer
Ponedjeljkom – izbor tema iz franjevačke
duhovnosti i osvrti na planirano i poduzeto:

MJESNO BRATSTVO
FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA
BL. M. M. TEREZIJE SCHERER
ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS (OFS)

2. i 30. rujna/ listopada; 4. studeni;
2. prosinca; 20. siječnja/ veljača;
2. ožujka; 30. travnja; 22. lipnja.

Svjetovni franjevac nije niša više
nego kršćanin, ali niti ništa manje
od toga!
Bratstvo je trajno otvoreno
prijemu novih članova!

Dođi i vidi!
PRONAĐI SEBE!
Ima jedno slobodno mjesto i za tebe!
· SVI SUSRETI SE ODRŽAVAJU
PRI SAMOSTANU U DVORANI

Florentini
Frankopanska 1a 31 400 Đakovo
· Voditeljice: s. Karmela Dominković,
s. Deodata Kočonda
i suradnici
KONTAKT: Tel. 031 801 261
Više na: mrežna stranica:

www. fsr-djakovo.com i
www. sestre-sv-kriza.hr

Đakovo, pastoralna godina
2019./20.

TEREZIJIN KRUG

1. HODOČASNIČKI DANI

3. KRŠĆANSKA MEDITACIJA

svakoga 16. dana u mjesecu
MALA ŠKOLA ŽIVOTA
poslije hodočasničke sv. mise

Ponedjeljkom 18:00 do 19:00 sati

2019. godine
Listopad: Dobivaš onoliko koliko vjeruješ
Studeni: Molitvom vjera postaje iskustvo
2020. godine
Siječanj: Iskrena vjera zahtjeva praksu
Ožujak: Snaga vjere može činiti čudesa
Travanj: Vjera između razloga i iskustva

· Subota 12. listopada
Tema: Dobro nam je biti ovdje

Listopad
7. Traži tišinu
21. Poruka iz Asiza (Ps 55, 23)

· Subota 23. studeni
U napetosti između
novih vremenitih dužnosti i
zova tišine

Studeni
18. Rođeni za baštinu neraspadljivu
(1Pt, 1 – 12)

2. ORATORIJ SV. KRIŽA

(Lk 1, 26 – 38)

Nedjeljom u 15:00 sati

U Duhu, u Istini i jednostavnosti srca!
Birane teme su vezane uz vjersko i moralno
produbljivanje, posredovane jednostavno sa
željom da u duhu oratorija svaki sudionik nađe
svoje mjesto i sasvim slobodno izrazi osobitost
svoga mišljenja, produbljujući svijest o
pripadnosti Crkvi, kao i životu zajednice.

SIJEČANJ 2020.
27. U tišini svakodnevice

nova svetica za novo vrijeme

15. prosinac 2019.
Sv. NIKOLA TAVELIĆ ususret 50. obljetnici kanonizacije

31. ožujak 2020.
od časnika do osnivača DI
SV. IGNACIJE LOJOLSKI

Napomena:
-

Vrijeme trajanja: 9:30 do 15:00 sati
Sudjelovanje treba prijaviti
Broj sudionika ograničen

Veljača
10. Dva puta
(Ps 1)
17. Život vrijedan življenja
(F. Sheen)
24. Uključivanje u 48 satno euharistijsko

22. rujna 2019.
-

· Subota 29. veljače 2020.
Tema: Tihe snage su istinski jake

(Lk 10, 38 – 42)

klanjanje – samostan
Sv. ELIZABETA OD TROJSTVA

kontemplativna subota

Rujan
9. Poziv i odaziv (Mt 11, 28-30)

Prosinac
9. Gdje još služiš samome sebi?!

Okvirna tema susreta:

4. DANI TIŠINE

Ožujak
9. Za život u punini
(Lk 10, 10)

U svakom čovjeku
otkriti gram
zlata!
bl. M. M. Terezija

5. GODIŠNJE DUHOVNE VJEŽBE
Ponedjeljkom u 18:30 sati 2020.
prema modelu duhovnih vježbi u
svakodnevici A. Grüna
Tema: Katolička obitelj u

svijetu koji se mijenja
27. IV.; 04.V.; 11.V.; 18. V.;
25. V.; 01. VI.; 08. VI.;
16. VI. Blagdan bl. M. M. Terezije –
svečani završetak duhovnih vježbi s
euharistijskim slavljem

