RASPORED SVETIH MISA
od 22. travnja do 28. travnja 2019.
22. travnja, ponedjeljak
sv. misa u 9 sati + Andrija i Ana Magdalenić
Uskrsni ponedjeljak
sv. misa u 11 sati
23. travnja, utorak
Juraj, Đurđica

sv. misa u 18,30 sati
+Đuro, Milan i Lojzika Bučec, +Marko i Šima Kožul,
+Jure, Mara i Marko Brkljačić, +Đuro Hinek i pok. iz
obit. Hinek i Brgan, +Josip i Marija Pišteljak,, +Ivanka
Dobričić, +Anka Bareta i Marija Miše, +Goran
Belobrajdić, +Ivan i Marija Katalinić, +Zvonko
Cegledi, - na nakanu, – na čast Bl. Djevice Marije

24. travnja, srijeda
Fidel, Vjeran, Vjera

sv. misa u 18,30 sati
+Marko, Bruno i Jozo Glamuzina

25. travnja, četvrtak
Marko, Markica

sv. misa u 18,30 satil.
+Mato, Kata i Mato Šoljić

26. travnja, petak
Majka Dobroga Savjeta

sv. misa u 18,30 sati

27. travnja, subota
Ozana, Jakov Zadranin
28. travnja, DRUGA
VAZMENA ili BIJELA
NEDJELJA,
NEDJELJA BOŽJEGA
MILOSRĐA

+pok. iz obit. Žnidar, +Vinko Kundid, +Nikola
Starešinčić, +pok. iz obit. Križanović, +Jozo, Ante i
Ana Gavranović, +za duše u čistilištu, -na nakanu u
zahvalu, -na nakanu za zdravlje i obitelj, – na nakanu,
– na nakanu u zahvalu, – na čast pet rana Isusovih
sv. misa u 8 sati
– na nakanu u zahvalu
sv. misa u 9 sati
sv. misa u 11 sati
sv. misa u 18,30 sati

– za župnu zajednicu
+Euzebije i Dobrila Ljuba

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA TRAVANJ

 Na Ukrsni ponedjeljak sv. mise u 9 i 11 sati.
 Devetnica Milosrdnomu Isusu bit će svakoga dana pola sata prije
sv. mise. Molit ćemo krunicu i litanije.
 U utorak, 23. travnja, susret je Schönstattske molivene zajednice
nakon sv. mise.
 Susret Biblijske grupe, tema: Dokazi Isusova uskrsnuća, nakon
večernje svete mise u srijedu, 24. travnja.
 U četvrtak, 25. travnja u 19,30 sati, Zajednica hrvatskih
branitelja iz naše župe poziva na gledanje dokumentarnoga
filma Župa Sv. Ante Padovanskog Petrićevac, prvi snimljeni
nastavak iz predviđenoga serijala Golgota Banjolučke biskupije
Film sadržajno prati potresna svjedočanstva prognanika iz Župe
sv. Ante te ratne i poratne strahote u banjalučkoj okolici i samu
gradu.
 U mjesecu travnju crkvu čiste župljani iz ulica u Središću:
Stonska, K. Kantoci, E. Murtića, J. Knifera i Damira T. Gavrana.
 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK,
Živo Vrelo, Kana.
Sakrament ženidbe žele skolpiti:
Josip Roob, sin Josipa i Đurđice Roob rođ. Dukarić i Ana-Marija
Knežević, kći Antuna Orešković i Anke Knežević. Oboje iz
Sopota. Vjenčanje će biti 26. travnja 2019. u župi Tijela Kristova
u Sopotu.

Osim prazna groba i ukazanja Uskrsloga ljudima, i Crkva je među dokazima da je Krist ustao od mrtvih i da je živ. Jer Crkva je živa i živi.
Čitave se civilizacije rađaju, uzdižu se, zatim padaju, trpe i umiru i nikada ponovno ne ustaju. S Crkvom nije tako, ona neprestano pronalazi svoj put iz groba jer je
imala i ima Vođu koji je pokazao da grob nije ni kraj ni konac. Crkva umire i rađa se ponovno u svakom ponovljenom ciklusu Velikog petka i Uskrsa. Njezin jedini
životni cilj jest da propovijeda Krista, i to Krista raspetoga i uskrsloga. U takvu rađanju i umiranju mi nasljedujemo Isusa Krista: s njime smo ukopani u njegovu smrt
i s njime smo ustali na novi život. On nam pruža ruku i vodi nas u Život.
Dragi župljani, od srca vam želim puninu toga života i blagoslovljen Uskrs!
Vaš župnik, vlč. Ivica Reparinac

