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RASPORED BOGOSLUŽJA I ŽUPNE OBAVIJESTI  
(26. siječnja – 1. veljače 2020.)  

 

Treća nedjelja kroz god. 

Nedjelja Božje riječi 

 

 

Utorak Spomendan sv. Tome Akvinskog, prezbitera i crk. naučitelja 
 

Četvrtak Spomendan sv. Hijacinte Marescotti, djevica 
 

Petak Spomendan sv. Ivana Bosca, prezbitera 
 

 

 Danas slavimo Nedjelju Božje riječi koju je papa Franjo ove godine prvi put 

uveo u liturgijski kalendar, kako bi potakao sve nas da više čitamo Sveto Pismo 

jer vjera se stječe: Čitanjem riječi Božje kako nas uči sv. Pavao u poslanici 

Rimljanima. 
 

 Još uvijek traju prijave za primanje djece za susret Hrvatske katoličke mladeži 9. 

i 10. svibnja o.g. Molimo vas, uzmite letak, popunite ga i vratite u Župni ured. 

Hvala onima koji su se već prijavili, neka to bude poticaj i drugima. 
 

 U iduću nedjelju, 2. veljače, započinje devetnica Majci Božjoj Lurdskoj. Kroz 

devet dana duhovno će nas pripremati po tri dana: fra Jerko Kolovrat, don Jakov 

Rađa i don Marinko Mlakić. Sve informacije možete vidjeti na prigodnom 

plakatu. 
 

 Od iduće nedjelje, nakon popričesne molitve, molit ćemo prigodnu molitvu za 

uspjeh susreta Hrvatske katoličke mladeži, pa vas molimo, uzmite sličicu s 

molitvom, kako bi mogli svi zajedno moliti. 
 

 U iduću subotu je prva subota u mjesecu posvećena Gospi i brizi za bolesnike. 
 

 Na početku misnog slavlja, nakon misnog pozdrava, svećenik poziva vjernike na 

kajanje za svoje grijehe. Smisao ovog djela sv. mise nije formalnost nego istinsko 

kajanje za sve svoje grijehe i životne slabosti za koje tijekom mise molimo da nas 

Bog osnaži u borbi protiv istih slabosti i grijeha. Ujedno je to čin i stav poniznosti 

pred Bogom koji je triput svet, a taj stav nam je nužan kako bi mogli primiti od 

Boga ono što molimo. Šutnja koja slijedi nakon poziva ima za cilj da promislimo 

svoje grijehe, a ne da u tom trenutku molimo ili tražimo nešto drugo.    
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