4. ožujka, ponedjeljak
sv. Kazimir

RASPORED SVETIH MISA
od 4. ožujka do 10. ožujka 2019.
sv. misa u 18,30 sati
+ Slavica Tomičić

5. ožujka, utorak
Teofil, Lucije, Hadrijan

sv. misa u 18,30 sati
+ Stjepan Kraljec, +Saša Ćosić, +duše u čistilištu,
– na nakanu u zahvalu

6. ožujka, srijeda
Pepelnica – Čista srijeda

sv. misa u 18,30 sati
+Šime Čačić

7. ožujka, četvrtak
Perpetua, Felicita

sv. misa u 18,30 sati
+pok. iz obit. Gregov i Kriletić

8. ožujka, petak
Ivan od Boga, Boško

sv. misa u 18,30 sati
+Ivan Dizdar, +Petar Horvat, +Petar Mladen Golubić

9. ožujka, subota
Franciska, Fanika

sv. misa u 8,00 sati
+Rudolf i Ivka Meštrić

10. ožujka, nedjelja

sv. misa u 9 sati
+ Mara Bradić
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati + Antun i Marija Piščević, Janja,
Antun i Gabrijela Jurinac

PRVA KORIZMENA
NEDJELJA

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA OŽUJAK

 Svete su mise nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati.
 U ponedjeljak, 4. ožujka, zbog duhovne obnove u našoj župi sveta
je misa u 18,30 sati.
 U mjesecu ožujku upisujemo misne nakane za travanj, svibanj i
lipanj.
 Župni vjeronauk:
za prvopričesnike u ponedjeljak, 4.ožujka u 13,45 sati;
krizmanici su obvezni doći, umjesto župnoga vjeronauka,
u srijedu – na Pepelnicu – na svetu misu u 18,30 sati.
 U srijedu, 6. ožujka, nakon večernje mise susret je Biblijske
grupe, tema: Kako se nositi sa kušnjama.
 U srijedu, 6. ožujka, Pepelnica je ili Čista srijeda. Nakon homilije
bit će blagoslov i obred pepeljenja. Na Pepelnicu ili Čistu srijedu
obavezan je post i nemrs za vjernike od 18. do 60. godine starosti.
 U četvrtak, 7. ožujka, nakon svete mise klanjanje je pred
Presvetim Oltarskim Sakramentom.
 U petak, 8. ožujka, pobožnost Križnoga puta počinje u 18 sati, tj.
prije večernje svete mise.
 Susret Obiteljske zajednice nakon večernje svete mise u nedjelju,
10. ožujka.
 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.

DUHOVNA OBNOVA U NAŠOJ ŽUPI UOČI KORIZME
Trodnevna duhovna obnova u našoj župi bit će od ponedjeljka do srijede (4.– 6. ožujka), svaku večer u 18,30 sati.
Duhovnu obnovu vodit će vlč. Jakov Rađa, povjerenik za pastoral duhovnih zvanja i promotor kršćanskih poziva.
Ovom se duhovnom obnovom želimo duhovno pripremiti za milosno i pokorničko vrijeme korizme.
Dođi: ojačaj svoju vjeru u Isusa Krista!

