RASPORED SVETIH MISA
od 25. ožujka do 31. ožujka 2019.
25. ožujka, ponedjeljak
sv. misa u 18,30 sati
Navještenje Gospodinovo+pok. iz obit. Živković
Blagovijest

26. ožujka, utorak
Emanuel, Marcel

sv. misa u 18,30 sati
+Davor Perković i Davor, Miroslav i Krešo, +Tomislav
Ožanić, +Strečko, Dumica i Vinko Jušić, +Željko Kovač,
+Đurđica Družović

27. ožujka, srijeda
Rupert, Lidija, Lada

sv. misa u 18,30 sati
+Franjo Ipša

28. ožujka, četvrtak
Renata, Sonja

sv. misa u 18,30 sati
- na nakanu u zahvalu

29. ožujka, petak
Eustazije, Vilim

sv. misa u 18,30 sati
+Pero Alvir, +Dijana Klarić, +fra Ivo Bradvica,
+Marko, Tihomir i Petar Mladen i svi pok. iz obit.
Golubić, +pok. iz obit. Stojana Prlić, +za duše u
čistilištu

30. ožujka, subota
Bogoljub, Leonard

sv. misa u 8,00 sati
+Vilim i Marija Škvorc

31. ožujka, nedjelja

sv. misa u 9 sati
+ Jere Lugović
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati +Josip Kirinčić,
Barbara i Juraj Kirinčić,
Marija i Stanko Vračević

ČETVRTA KORIZMENA
NEDJELJA

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA OŽUJAK












Svete su mise nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati.
U ponedjeljak, 25. ožujka Crkva slavi Navještenje Gospodinovo –
Blagovijest. Sveta misa u 18.30 sati.
Hrvatski Caritas treće korizmene nedjelje, 24.ožujka 2019.,
prikuplja novčanu pomoć za Crkvu u BiH.
Župni je vjeronauk za prvopričesnike u ponedjeljak,
25.ožujka, u 13,45 sati.
U utorak, 26. ožujka, u 19 sati, bit će se sastanak roditelja naših
ovogodišnjih krizmanika. S roditeljima obvezno trebaju doći i
krizmanici.
Utorkom i petkom u vrijeme korizme, pobožnost Križnoga puta počinje
u 18 sati, tj. prije večernje svete mise.
U srijedu, 27. ožujka, nakon večernje mise, susret je Biblijske grupe,
tema: Tri osobe iz evanđelja: milosrdni otac, rasipni sin i poslušni sin!
U četvrtak, 28. ožujka, nakon svete mise, klanjanje je pred Presvetim
Oltarskim Sakramentom.
U mjesecu ožujku crkvu čiste župljani iz ulica u Središću: B. Bušića,
I. Šibla i SR Njemačke.
U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, Živo
Vrelo, Kana.
Korizmeni susret hrvatskih branitelja u zagrebačkoj katedrali bit će u petak,
29. ožujka. Na taj korizmeni i molitveni susret u katedrali pozvani su hrvatski
branitelji, članovi obitelji branitelja, ratni vojni invalidi, udovice, djeca i
roditelji poginulih, nestalih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja.

Susret započinje okupljanjem ispred katedrale u 16,50 sati. Potom će
biti pobožnost križnoga puta u 17,15 sati, a euharistijsko će slavlje
početi u 18 sati. Potičem hrvatske branitelje da – u ime naše župe Tijela
Kristova – budu dionicima toga molitvenoga korizmenoga susreta.

Anđeo Gospodnji – moleći pozdravljamo, pozdravljajući molimo
Blagovijest ili Navještenje Gospodinovo dva su imena iste svetkovina koji Crkva slavi 25. ožujka. Sadržaj te svetkovine jest navještaj ili blaga vijest koju Božji glasnik
– anđeo Gabrijel donosi Mariji, nazaretskoj djevici. Javlja joj da je od Boga izabrana da bude majka Sina Božjega – Isusa. Marija to prihvaća riječima „Evo službenice
Gospodnje! Neka mi bude po tvojoj riječi!” – to je čas utjelovljenja ili začeća Isusova pod srcem Marijinim. Anđeoski pozdrav „Zdravo milosti puna!“ davno je
zalahorio u skromnoj nazaretskoj kućici, ali stoljećima odzvanja triput svakoga dana podsjećajući nas glasom crkvenih zvona da se sjetimo Božje ljubavi i svojega
Spasitelja. Na početku i kraju i na sredini dana valja nam, samima ili u obitelji, ponavljajući pozdrav Gabrijelov i Marijin odgovor, zahvaljivati Bogu: Ocu, Sinu i Duhu
Svetomu, skupa s Marijom koju će svi naraštaji nazivati blaženim jer joj „velika djela učini Svesilni“. Po Mariji svi možemo postati blaženima jer nam je rodila Božjega
Sina – Spasitelja i Otkupitelja – Gospodina našega Isusa Krista.

