RASPORED SVETIH MISA
od 29. travnja do 5. svibnja 2019.
29. travnja, ponedjeljak
sv. misa u 8 sati
Sv. Katarina Sijenska,
– na nakanu u zahvalu
redovnica i crkvena nauč.
30. travnja, utorak
sv. misa u 18,30 sati
Sv. Pio V., papa
+pok. iz obit. Požgaj, Poslon i Muhvić, +Branko
Mikelić, +Izidor Briški, +Josip Bačak i Đurđica
Kolar
1. svibnja, srijeda
Sv. Josip radnik

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

2. svibnja, četvrtak
Sv. Atanazije, biskup i
crkveni naučitelj
3. svibnja, petak
SV. FILIP I JAKOV,
apostoli

sv. misa u 18,30 sati
+Ante Antolić i Jeronim Gudlin

4. svibnja, subota
Sv. Florijan, Cvjetko

sv. misa u 8 sati
+ Željko Poljak

5. svibnja, nedjelja

sv. misa u 9 sati + Leo, Danica i Edvard Škvorc,
+Stjepan i Đurđa Spahija
sv. misa u 11 sati – za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati +Marin i Ana Benkus

TREĆA VAZMENA
NEDJELJA

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA TRAVANJ I SVIBANJ









sv. misa u 18,30 sati
+za duše u čistilištu, +pok. iz obit. Vilovčević,
– na nakanu za zdravlje djeteta, – na čast
Presvetomu Srcu Isusovu i Prečistomu Srcu
Marijinu






Svete su mise nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati.
Župni vjeronauk za prvopričesnike u ponedjeljak, 29. travnja u 13,45 sati.
Susret Biblijske grupe nakon večernje svete mise u srijedu, 1. svibnja, tema:
Kršćanine, ljubiš li Isusa Krista?
U četvrtak, 2. svibnja, u 19,30 sati Zajednica hrvatskih branitelja iz župe
Tijela Kristova-Sopot prikazat će dokumentarni filma Golgota Banjalučke
biskupije i Župe sv. Ante Padovanskog Petričevac. Film sadržajno prati
potresna svjedočanstva prognanika iz župe sv. Ante. U filmu se govori
također o ratnim i poratnim strahotama vezanim uz Banja Luku.
U četvrtak, 2. svibnja u 19,30 sati susret krizmanika i roditelja sa župnikom.
Petak, 3. svibnja, prvi je petak u mjesecu. Sveta ispovijed od 17,45 do 18,30
sati.
U petak, 3. svibnja prva sveta ispovijed za prvopričesnike i roditelje u 19,30
sati. Na nedjeljnoj svetoj misi 5. svibnja u 11 sati u našoj župi bit će
svečanost prve svete pričesti.
Susret Grupe mladih nakon večernje svete mise u nedjelju 5. svibnja.
U mjesecu svibnju crkvu čiste župljani iz Ehrlichove ulice!
U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, Živo Vrelo,
Kana.
U subotu, 1. lipnja naša župa organizira hodočašće na Trsat. Cijena po osobi
100 kuna. Prijava za hodočašće svakog dana u radno vrijeme župnog ureda.

Sakrament ženidbe žele sklopiti:
Domagoj Rukavec, sin Tomislava i Matije Rukavec rođ. Šugar iz Sopota i Klaudija Jurković, kći Božidara i Ljiljane Jurković rođ. Karal iz Izimja.
Vjenčanje će biti 11. svibnja 2019. u župi sv. Petra apostola u Petrovini.
Blaž Ivanda, sin Cvije i Klare Ivanda rođ. Granić i Dajana Vujević, kći Ante i Zrinke Vujević rođ. Dilber, oboje iz Središća.
Vjenčanje će biti 11. svibnja 2019. u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Stenjevcu.

