Treća korizmena nedjelja

24. ožujka 2019.

KALENDAR

Ponedjeljak, 25. ožujka:
Svetkovina Navještenja Gospodinova – sv. mise su kao radnim
danom. Nakon svete mise bit će blagoslov žena prije poroda.

TJEDAN SOLIDARNOSTI I ZAJEDNIŠTVA S CRKVOM U BiH

Danas, 24. ožujka, završava tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i
Hercegovini. Današnja milostinja, kao i Vaši darovi idu za braću i sestre u Kristu u BiH.

VJERA I SVJETLO

Danas, 24. ožujka u 15 sati u župnoj dvorani je redoviti mjesečni susret Zajednice Vjera i
svjetlo, koja radi s invalidnim osobama i njihovim obiteljima.

SAT SAVEZA

Danas, 24. ožujka u 19.00 u maloj župnoj dvorani je redoviti mjesečni molitveni susret Sat
saveza s Marijom. Svi koji primaju Gospu Hodočasnicu su dobro došli.

OSOBNI POZIV

Danas, 24. ožujka u župnoj dvorani će biti predstavljanje knjige isusovca Herberta Alphonsa
Osobni poziv
. Knjigu će predstaviti urednica i prevoditeljica knjige dr. sc. Marica Čunčić sa suradnicima. S
radošću Vas očekujemo!
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BOLESNICI

Prijavite svoje stare i bolesne za uskrsnu ispovijed, koja je od 1. travnja.

MOLITVENA DEVETNICA – HRVATSKA MOLI ZA ŽIVOT

Po preporuci HBK i našeg nadbiskupa, od Blagovijesti, 25. ožujka, pa do Božića, 25.
prosinca, svakog 25. u mjesecu, uz večernju svetu misu u katedrali, molimo devetnicu za život.

SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE

Od 2. do 7. travnja u Betaniji je Seminar posta, molitve i šutnje. Voditeljica je s. Ljilja Pehar.
Informacije i prijava: tel. 811-794; mob. 099/5997552 (gđa Marija M.) ili tel. 801-262; 098/9876
082; www.sestre-sv-kriza.hr . e-mail: rastislava.ralbovsky@gmail.com .

SASTANAK ZA RODITELJE 2. RAZREDA

U utorak, 26. ožujka i četvrtak, 28. ožujka pozivamo roditelje djece 2. razreda osnovne škole
na sastanak u 19.30 sati u župnu dvoranu. Slobodno izaberite dan koji vam više odgovara.

TRINAEST UTORAKA SV. ANTUNU

U utorak, 26. ožujka u 17 sati, u samostanskoj crkvi je pobožnost 13 utoraka na čast sv.
Antuna. U crkvi Svih Svetih su svete mise (trinaest utoraka), svakog utorka u 17 sati.
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PROJEKT CARITASA 75 ZA 1

Još uvijek se možete uključiti u projekt „75 za 1“ - prikupljati novčana sredstva za
Nadbiskupijsku zakladu „Dr. Nikola Dogan“ koja stipendira učenike i studente slabijeg imovnog
stanja s područja Nadbiskupije. Pomoć se može donijeti i u župni ured nakon svetih misa.

KRIŽNI PUT

Kroz korizmu je u katedrali križni put utorkom i petkom u 17.30, nedjeljom za djecu u 16.00.
Križni put u samostanskoj crkvi je petkom i nedjeljom u 16.30 sati.

ORATORIJ SVETOG KRIŽA

U nedjelju 31. ožujka, u 15 sati u dvorani Florentini, FSR organizira preduskrsni 51. Oratorij
sv. Križa. Tema susreta je: Klara Asiška – učiteljica života. Ulaz slobodan.

NADBISKUPIJSKI KRIŽNI PUT ZA MLADE

Nadbiskupijski križni put za mlade će se održati u subotu, 6. travnja na 23 km dugoj relaciji
Sibinj – Slavonski Brod. Autobus kreće u 8 sati ispred DVD-a., cijena prijevoza je 40 kuna.

MJESEČNI SUSRET MIR U BOGU

U subotu, 30. ožujka u organizaciji Doma duhovne pomoći održava se mjesečni susret Mir u
Bogu
s temom:
Božja riječ kao lijek
. Susret će se održati u dvorani Florentini od 15 do 19 sati, a sadrži predavanje, radionice vjere,
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euharistijsko klanjanje i prigodu za Ispovijed. Informacije: tel. 801-262; 098/98 76 082;
www.sestre-sv-kriza.hr
; e-mail:
rastislava.ralbovsky@gmail.com

LJETNO RAČUNANJE VREMENA

U nedjelju, 31. ožujka prelazimo na ljetno računanje vremena.

TJEDNI – MJESEČNI SUSRETI

Ponedjeljak, 25. ožujka: u 18.30 Stado malo - molitveni susret za mladež.

Utorak, 26. ožujka:

u 18.30 Dva srca; misijska skupina; u 20.00 biblijska i čitači.

Srijeda, 27. ožujka:

u 18.30 Injigo; u 19.15 krizmanici 2. pripravne godine.

Četvrtak, 28. ožujka:

u 18.30 euharistijsko klanjanje; u 20.00 krizmanici 1. godine.

Petak, 29. ožujka:

u 19.30 katedralni zbor; u 20.00 susret mladeži.

Subota, 30. ožujka:

u 11.00 proba dječjeg zbora; u 19.00 proba zbora Santo.

Nedjelja, 31. ožujka:

u 10.30 ministranti; u 15.00 zajednica Milosrdnog Isusa.
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DEKANATSKI KRIŽNI PUT OBITELJI

U subotu 30. ožujka, održat će se križni put obitelji našeg dekanata. Okupljanje je ispred
katedrale u 11.30, a završetak u Dragotinu. Na križni put pozivamo cijelu obitelj, a osobito
bračne parove. U Dragotinu je kuhani ručak i osvježenje. Ako i sami ponešto ponesete, rado
ćemo se na kraju počastiti. U slučaju lošeg vremena križni put bi se održao u katedrali.

TRAŽIMO PAZITELJE KATEDRALE

Potaknuti nadbiskupovom zahtjevom te sve većim interesom hodočasnika i turista katedrala bi
u dogledno vrijeme trebala biti otvorena cijeli dan. Stoga molimo sve Vas koji biste bili voljni
jedan sat provesti između 12 i 15 sati u katedrali u molitvi i vršiti paziteljsku službu, da se javite
u župni ured. Možete također doći i predložiti nekoga tko bi to rado činio.

FORMIRANJE SKUPINE ODRASLIH MINISTRANATA

U procesu je oblikovanje skupine odraslih ministranata. Budući da smo katedralna župa,
uloga ove skupine bi bila ministriranje na svečanim misnim slavljima kada nema bogoslova i
pomoć u blagoslovu obitelji. Stoga molimo sve ministrante srednjoškolce treće i četvrte godine
te studente koji su voljni biti uključeni u gore navedeno da se jave telefonski ili osobno.

PASTORALNI POHOD PAPE FRANJE SKOPJU

U utorak, 7. svibnja će papa Franjo pohoditi Skopje. Geslo pohoda: „Ne boj se stado malo!“
Skopski biskup mons. Kiro Stojanov i naš nadbiskup mons. Đuro Hranić nas pozivaju na ovo
slavlje, a u tom pozivu prepoznajemo odraz našeg crkvenog zajedništva, solidarnosti, podrške i
suradnje. Cijena prijevoza i polupansiona u hotelu je 560 kuna. Prijave su do Velike srijede.

HRVATSKA KATOLIČKA MREŽA
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Hrvatska katolička mreža (HKM) sa sastavnicama (radio www.hkr.hr; Ika www.ika.hr;
katolička mreža www.hkm.hr) započela je s radom 2. srpnja 2018. s ciljem evangelizacije,
prikupljanja i posredovanja informacija... Slušajte, gledajte, čitajte katoličke medije. Pridružite se
sustavu prijatelja HKR-a. Donacije na IBAN HR0823400091100152454, poziv na broj: 00
500-500.
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