RASPORED SVETIH MISA
od 26. ožujka do 1. travnja 2018.
26. ožujka, ponedjeljak
Montan, Emanuel

sv. misa u 8 sati
+Jure Lugović

27. ožujka, utorak
Rupert, Lada

sv. misa u 18,30 sati
+Marija, Rudolf, Miroslav i Katarina Husnjak,
+Branko Ormuž, +Željko Kovač i Đurđica Družović,
+Savka i Dragutin Nesek, +Milka i Tomo Fumić,
+Dijana Klarić i fra Bradvica, +Franjo Ipša
+ za duše u čistilištu

28. ožujka, srijeda
Priska, Renata, Sonja

sv. misa u 18,30 sati
+Pero Alvir

29. ožujka, četvrtak

Veliki Četvrtak

sv. misa Večere Gospodnje u 18,30 sati
+Marija i Vilim Škvorc

30. ožujka, petak

Petak muke Gospodnje u 18,30 sati

Veliki Petak
31. ožujka, subota

Velika Subota

sv. misa Vazmenoga bdjenja u 20 sati
+pok. iz obit. Stuparić

1. travnja, nedjelja

NEDJELJA
USKRSNUĆA
GOSPODINOVA –

sv. misa u 7 sati – na nakanu
sv. misa u 9 sati + Ana i Franjo Čerkez
sv. misa u 11 sati – za župnu zajednicu

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA MJESEC OŽUJAK
 Na Veliki utorak pobožnost je Križnoga puta u 18 sati, tj. prije
večernje svete mise.
sveto Vazmeno trodnevlje
 Veliki četvrtak: misa Večere Gospodnje u 18,30 sati, obred pranja
nogu, nakon prijenosa Svetotajstva bit će Getsemanska ura.
 Veliki petak: obredi Muke Gospodnje u 18,30 sati.
Na Veliki petak vjernici daju doprinose za Božji grob, Crkva toga
dana propisuje post i nemrs.
Prvi dan devetnice Milosrdnomu Isusu, molitva počinje u 15 sati u
našoj crkvi.
 Velika subota: misa Bdjenja u 20 sati, tu misu započinjemo
započinjemo blagoslovom ognja ispred crkve. Na koncu mise bit će
blagoslov hrane.
Na Veliku subotu crkva će biti otvorena od 9 do 18 sati. Pozivamo
župljane da se u to vrijeme dolaze pomoliti pred Božjim grobom.
 Na Uskrs je jutarnja sv. misa u 7 sati, potom su sv. mise 9 i 11 sati.
Svetu misu u 11 sati započinjemo uskrsnom procesijom.
Na kraju svake mise bit će blagoslov hrane.
 Devetnicu Milosrdnomu Isusu nastavljamo svakoga dana, pola sata
prije sv. mise: molit ćemo krunicu i litanije.
 U ožujku crkvu čiste župljani iz Zemljakove ulice u Sopotu. Zbog
Vazmenoga trodnevlja crkva će se čistiti u srijedu nakon mise.
 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, Živo
vrelo, Kana i dr.

USKRS
SVETO VAZMENO TRODNEVLJE
Veliki četvrtak posljednji je dan korizme i početak svetoga Vazmenoga trodnevlja. U večernjim satima četvrtka Velikoga tjedna Crkva započinje Vazmeno trodnevlje i
nastoji proslaviti onu posljednju večeru koju je Gospodin slavio sa svojim apostolima, one noći kada bijaše predan. Zapovjedio im je da to i oni čine njemu na spomen.
Na Veliki petak obredima Muke Gospodnje pratimo Isusa u posljednjim trenucima njegova zemaljskoga života, pratimo ga na njegovom dragovoljnomu putu u smrt.
Velika subota dan je Isusova počinka u grobu, dan žalosti. Cijeloga toga dana Božji narod, tj. mi vjernici ostajemo uz Isusov grob razmatrajući muku i smrt Isusovu.
U sabranosti i molitvi Crkva ostaje sve do Uskrsne noći koja je puna svjetla i neizmjerene radosti jer slavimo Isusovu i našu pobjedu nad zlom i smrću, jer slavimo
Isusov i naš prjelazak iz smrti u život.
www.zupa-tijela-kristova.hr

