RASPORED SVETIH MISA
od 2. travnja do 8. travnja 2018.
2. travnja, ponedjeljak
USKRSNI
PONEDJELJAK

sv. misa u 9 sati + Željko i Vera Rubeša,
Marica i Drago Krčelić
sv. misa u 11 sati – za župnu zajednicu

3. travnja, utorak
Siksto, Rikard

sv. misa u 18,30 sati
+pok. iz obit. Hodak i Bijelić, +Josip Regvar,
+Ivana Bonić, Katica i Ante Tranfić
sv. misa u 18,30 sati
+Malčika Jambrek

4. travnja, srijeda
Izidor, Strahimir
5. travnja, četvrtak
Vinko Fererski,
Irena
6. travnja, petak
Irenej, Vilim

sv. misa u 18,30 sati
+Franjo Škrlec

7. ožujka, subota
Ivan de la Sale,
Herman
8. travnja, nedjelja
DRUGA VAZMENA
NEDJELJA
BOŽJEGA
MILOSRĐA

sv. misa u 8 sati
– na nakanu, za obraćenje jedne osobe

sv. misa u 18,30 sati
+ pok. iz obit. Čolig i Marin,
+Petar i Marica Pomper

sv. misa u 9 sati
+ Petar i Ruža Ilić
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati + Manda i Marko Martinović

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA MJESEC TRAVANJ
 Na Uskrsni su ponedjeljak sv. mise u 9 i 11 sati.
 Devetnica Milosrdnomu Isusu svakoga dana, pola sata prije sv.
mise: molit ćemo krunicu i litanije.
 Susret Biblijske grupe, tema: Jeli ili nije Isus uskrsnuo? nakon
večernje svete mise u srijedu, 4. travnja.
 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, poslije večernje
svete mise u četvrtak, 5. travnja.
 Petak, 6. travnja, prvi je petak u mjesecu. Sveta ispovijed od 17,45
do 18,30 sati.
 Susret Schönstattskoga pokreta s p. Christopherom bit će u petak,
6. travnja. Nakon mise u 19 sati p. Christopher održat će katehezu,
a potom će biti i kratko druženje.
 Susret Obiteljske zajednice nakon večernje svete mise u nedjelju,
8. travnja.
 U travnju crkvu čiste župljani iz Turinine ulice u Sopotu.
 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, Živo
vrelo, Kana i dr.
 Sakrament ženidbe žele sklopiti:
Milan Ivanušić, sin Damira i Jadranke Ivanušić, r. Raić, iz Remetinca
Antonia Čule, kći Mate i Anđelke Čule, r. Jugović, iz Sopota.
Vjenčanje će biti 7. travnja 2018. u crkvi sv. Križa u Sigetu.

„Svjetlo slavno uskrsloga Krista raspršilo tmine pameti i srca.“
Dragi župljani,
Isus Krist, Sin Božji, umro je za svakoga od nas da nas otkupi i da nas spasi.
On je svojim uskrsnućem nama darovao život vječni. Neka i ovoga Vazma svjetlo uskrsloga Krista rasprši tmine naših pameti i srdaca te nam upali
svjetlo življene vjere, čvrste nade i kršćanske ljubavi kako bi naše obitelji postale svetištima Božje ljubavi, a naša župna zajednica hram Boga živoga.
Sretan Uskrs i blagoslovljene uskrsne blagdane, da zajedno hodimo u svjetlu uskrsnuća Kristova,
od srca želim!
Vaš župnik, Ivica Reparinac
www.zupa-tijela-kristova.hr

