15. nedjelja kroz godinu 14. srpnja 2013.

KALENDAR

Ponedjeljak, 15. srpnja: Spomendan svetog Bonaventure, biskupa i naučitelja.

Utorak, 16. srpnja:
Spomendan BDM od Brda Karmela; Samostanska crkva;
hodočasnički dan bl. M. M. Tereziji Scherer.

Subota, 20. srpnja:

Blagdan svetog Ilije, proroka, zaštitnika naše Nadbiskupije.

SAMOSTANSKA CRKVA

Od ponedjeljka 24. lipnja do 2. rujna jutarnje svete mise su u 7 sati.

PROSLAVA GOSPE KARMELSKE

Od subote, 13. srpnja do ponedjeljka 15. srpnja je trodnevnica Gospi Karmelskoj u Karmelu
sv. Josipa u Đak. Breznici. Svakog dana u 18.00 sati je prilika za svetu ispovijed, u 18.30 je
krunica i litanije Lauretanske u 19.00 sati je sveta misa. Poslije sv. mise bit će prilike za
primanje Gospinog škapulara. Trodnevnicu predvodi o. Stjepan Vidak, karmelićanin. U utorak,
16. srpnja, na sam blagdan, u 10.30 sati je krunica, u 11.00 sati svetu misu predslavi fra Josip
Šoštarić, OFM. Večernju svetu misu u 19.00 sati predslavi mons. dr. Đuro Hranić uz
suslavljenje mons. dr. Marina Srakića.

HODOČASNIČKI DAN BL. M. TEREZIJI

U utorak, 16. srpnja u samostanskoj crkvi je hodočasnički dan. blaženoj M. M. Tereziji
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Scherer. U 17.25h je redovita pobožnost, a u 17.30h sveta misa koju predvodi vlč. Josip
Levaković, župni vikar.

AKCIJA MISIJSKA VOZILA

Naši misionari u misijskim zemljama djeluju na prilično rasprostranjenom području, te za svoje
misijsko poslanje trebaju prijevozna sredstva. U mjesecu srpnju postoji posebna akcija MIVA
(Misijska vozila). U nedjelju, 21. srpnja ćemo slaviti Nedjelju sv. Kristofora, da nas Bog, po
zagovoru sv. Kristofora čuva u vožnji. Poslije svih svetih misa, za vas koji želite, bit će blagoslov
vaših vozila koje možete ostaviti ispred katedrale ili samostanske crkve. Dijelit će se naljepnice
sa sv. Kristoforom, a vaš dobrovoljni prilog u zahvalu za sretno prijeđene kilometre, ide za
akciju
Misijska vozila.

SUSRET UDRUGE SV. VINKA PAULSKOG

U utorak, 16. srpnja, nakon večernje Sv. mise Udruga sv. Vinka imat će jedan od svojih
redovnih mjesečnih susreta. Na susret se pozivaju svi članovi!

TISAK

Ne živi čovjek samo od kruha. Čitajte katolički tisak.
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