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RASPORED BOGOSLUŽJA I ŽUPNE OBAVIJESTI
(14. – 19. veljače 2021.)
Šesta nedjelja kroz god.
Srijeda
Petak

Čista srijeda – pepelnica. Pobožnost križnog puta u 18.15 sati,
poslije kojeg je večernja sv. misa.
Prvi korizmeni petak. Pobožnost križnog puta u 18.15 sati,
poslije kojeg je večernja sv. misa.

• Bez obzira na popuštanje epidemioloških mjera, molimo vas da držite međusobni
razmak, dezinficirate ruke i obvezatno nosite zaštitne maske.
• U srijedu započinje korizmeno vrijeme, vrijeme posta, molitve i dobrih djela.
Zapovjedni post i nemrs. Svete mise i obred pepeljanja preko sv. misa u 7, 8, 9 i
19 sati.
• Svake korizmene srijede i petka pobožnost križnog puta u 18.15 poslije kojeg je
večernja sveta misa.
• Večeras, preko večernje svete mise, članovi naše Frame dat će Obećanja, podržimo
ih svojim molitvama.
• Od ponedjeljka 15. veljače nastavlja se župni vjeronauk za krizmanike po
redovitom rasporedu. Krizmanici su dobiti obavijesti preko vjeroučitelja u školi.
• U utorak, 16. veljače je cjelodnevno klanjanje u našoj crkvi u sklopu Devetnice
posta i molitve za proglašenje fra Ante Antića blaženim i svetim.
• U srijedu, 17. siječnja, nakon večernje mise, u sklopu Godine Božje riječi, fra Stipo
Kljajić nastavlja s Biblijskim tribinama. Tema ovoga susrete je nastavak od
prošlog mjeseca: Izgubljeni sinovi…
• Blagoslov obitelji započet ćemo 22. veljače, prema objavljenom rasporedu. Ako
želite da vam svećenik dođe u vašu obitelj, potrebno se prijaviti.
• Nakon, uspješno završene akcije prikupljanja novčanih sredstava i zlatnine za
Gospinu krunu (krunjenje će biti na Blagovijest 25.3.) i pomoć fratrima na
Kaptolu, u ovoj korizmi: naša župa, karitas, treći red, udruga fra Ante Antić
pokreću akciju prikupljanja novčanih sredstava za izgradnju obiteljske kuće
peteročlane obitelji g. Eugena Somborca u selu Borojevići na Baniji. Znamo da su
mnogi od vas već donirali za Baniju, ali ima i onih koji bi željeli, ali nisu znali
kome i gdje, pa vas sve pozivamo da se uključite u ovu akciju.

