RASPORED SVETIH MISA
od 31. kolovoza do 6. rujna 2020.

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA KOLOVOZ I RUJAN


31. kolovoza, ponedjeljak
sv. Paulin

sv. misa u 8 sati
- na nakanu za ozdravljenje Kaje



1. rujna, utorak
Jošua, Egidije, Tamara

sv. misa u 18,30 sati



2. rujna, srijeda
Prosper, Just, Ingrid

sv. misa u 18,30 sati
+ Andrija i Janja Katić

3. rujna, četvrtak
sv. Grgur Veliki, papa i crkveni
nuačitelj
4. rujna, petak
Marin, Bonifacije, Mojsije

sv. misa u 18,30 sati
+ Antun Jalšovec

5. rujna, subota
sv. Majka Terezija iz Kalkute

sv. misa u 8 sati
+ pok. iz obit. Žnidar

6. rujna, nedjelja
DVADESETA I TREČA
NEDJELJA KROZ GODINU






sv. misa u 18,30 sati
+ Drago i Anđa Čuljak

sv. misa u 9 sati
sv. misa u 11 sati
sv. misa u 18,30 sati




+ pok. iz obit. Metelko i
Harmina Skorup
– za župnu zajednicu
+ Đuro Križan




Svete su mise nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati.
- ponedjeljkom i subotom u 8 sati.
- od utorka do petka u 18,30 sati.
Susret Biblijske grupe, tema: Kako ćuti opomenu ili kako ju izreči
drugome?, nakon večernje svete mise u srijedu, 2. rujna.
Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom posije svete mise u
četvrtak, 3. rujna.
Petak, 4. rujna, prvi je petak u mjesecu. Sveta ispovijed od 17,45. do
18,30.
Od 1. rujna počinjemo upisivati misne nakane za listopad, studeni i
prosinac.
U mjesecu rujnu crkvu čiste župljani iz Ostrogovićeve, Pičmanove i
Potočnjakove ulice.
U utorak, 8. rujna u 19,30 sati bit će sastanak roditelja naših
ovogodišnjih krizmanika.
U srijedu, 9. rujna 19,30 sati bit će sastanak roditelja naših
ovogodišnjih prvopričesnika.
Slavlje prve svete pričesti bit će u nedjelju, 4. listopada u 11 sati.
Slavlje svete potvrde bit će u subotu, 26. rujna u 10 sati.
Svoje novčane priloge za obitelji i pojedince stradale u potresu možete
staviti u posebnu škrabicu koja se nalazi na stolu za katolički tisak ili
osobno donijeti u župni ured.
Svakoga se dana može doći na svetu ispovijed, pola sata prije svete
mise. Sveta ispovijed bit će u posebnu, za to predviđenu prostoru, gdje
će se moći ostvariti potreban tjelesni razmak.
U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, Živo
vrelo, Kana.

ZAVJETNO HODOČAŠĆE VJERNIKA GRADA ZAGREBA U MARIJU BISTRICU
Ovogodišnje Zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba održat će se 12. i 13. rujna pod geslom: „O pomozi palom svijetu koji želi
ozdravljenje." Ove godin“ u nacionalno svetište Marije Bistrice hodočastimo u posebnim okolnostima zbog pandemije koronavirusa i pod
dojmom potresa koji je ostavio teška materijalna razaranja i potresenost u mnogim vjernicima.
Ipak, dok molimo Božju pomoć i pomoć nebesnik zaštitnika nikako ne smijemo zaboraviti svoju odgovornost za zdravlje i živote bližnjih.
Stoga će ove godine program hodočašća biti prilagođen uvijetima koje propisuje Stožar civilne zaštite.
Preporučujemo da vjernici za dolazak u Mariju Bistricu koriste osobna vozila ili dođu pješice. Mlade pozivamo da se priključe pješacima u
subotu ili da u nedjelju dođu sa svojim obiteljima.
Župa Tijela Kristova u Sopotu zbog posebnih okolnosti ove godine neće organizirati autobus na hodočašće u Mariju Bistricu!

