5. Nedjelja kroz godinu 7. veljače 2021.

KALENDAR

Ponedjeljak, 8. veljače:

Spomendan sv. Josipe Bakhite, djevice.

Srijeda, 10. veljače:

Spomendan bl. Alojzija Stepinca, biskupa i mučenika.

Četvrtak, 11. veljače:

Spomendan Gospe Lurdske – Dan bolesnika.

RODITELJI MINISTRANATA

Danas, 7. veljače pozivam roditelje ministranata na sv. misu u 18 sati i kratki susret nakon
mise.

SUSRET ZA RODITELJE PRVOPRIČESNIKA

Danas 7. veljače na svetu misu u 16 sati u katedralu pozivamo roditelje prvopričesnika (3.r.),
a na susret nakon svete mise pozivamo one roditelje koji nisu bili prije tjedan dana na susretu.

SUSRET ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA

U četvrtak, 11. veljače u 19.30 je susret župnog pastoralnog vijeća. Pozive i materijale možete
podići kod orgulja ili u župnom uredu.

GOSPA LURDSKA - DEVETNICA
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Sve do četvrtka, uz večernju svetu misu u katedrali nastavljamo s devetnicom Gospi
Lurdskoj.

DAN BOLESNIKA

U četvrtak, 11. veljače je Gospa Lurdska - Dan bolesnika. Stare i bolesne pozivamo na svetu
misu u 18 sati. Poslije sv. mise moći će primiti bolesničko pomazanje oni koji su bolesni.

TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK

U subotu 6. veljače u 17 sati u Metodovoj dvorani (svećenički dom, ulaz iz Pavićeve ulice).

SUSRET ZA RODITELJE KRIZMANIKA 2. RAZREDA SREDNJE ŠKOLE

U nedjelju, 14. veljače na svetu misu u 16 sati u katedralu pozivamo roditelje krizmanika (2.r.
S.Š.), te na susret nakon svete mise. Krizmanike prvog i drugog razreda srednje škole
pozivamo svake nedjelje na svetu misu u 16 sati u katedralu.

SUSRET UDRUGE SV. VINKA

Udruga svetog Vinka organizira u nedjelju, 14. veljače, na Valentinovo, akciju kolača. Sav
prilog od akcije je za uskrsne pakete potrebitima.

SVETI VALENTIN
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U nedjelju, 14. veljače je spomendan sv. Valentina, zaštitnika braka i zdravlja. U katedrali je
proštenje. Bit će izložen kip svetog Valentina kod kojeg, prije ili poslije svetih misa, možete
moliti zagovor za svoj brak, obitelj, zdravlje i slično.

DOKUMENTARNI FILM KARDINAL STEPINAC I NJEGOVA SAVJEST

U srijedu, 10 veljače, na spomendan blaženog Alojzija Stepinca, na Prvomu programu će
Hrvatska televizija u 20.10 prikazati dokumentarni film Stepinac-Kardinal i njegova savjest
scenaristice i redateljice Višnje Starešina. Film je nastao u koprodukciji Interfilma, Hrvatskog
katoličkog sveučilišta i Zagrebačke nadbiskupije. Toplo preporučujemo da pogledate ovaj film.

SEMINAR/WEBINAR ZA BRAČNE PAROVE

Povodom Svjetskog dana braka se održava online seminar za bračne parove. Seminar pod
nazivom „Kompetentni roditelj – kompetentno dijete“ ove godine vodit će prof. dr. sc. Gordana
Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut. Održat će se u subotu, 13. veljače s početkom
u 9 sati. Sudionike u okviru seminara očekuju dva predavanja s mogućnosti pitanja i rasprave
koja će uključiti dva područja: smjernice Vijeća Europe pod nazivom
Četiri stupa roditeljstva
, odnosno smjernice koje definiraju odgovorno roditeljstvo kao roditeljsko ponašanje koje se
temelji na najboljem interesu djeteta specifične poteškoće i probleme roditeljstva unutar
konteksta pandemije i potresa. Na sudjelovanje na seminaru pozivaju se svi zaručnički i bračni
parovi koji žele raditi na svojem odnosu. Cilj ovog seminara je osnaživanje roditeljskih
kompetencija kod sadašnjih i budućih roditelja. Prijava za sudjelovanje je obvezna i bit će
moguća isključivo putem poveznice za registraciju (Vidi web stranicu naše nadbiskupije).

TJEDNI – MJESEČNI SUSRETI

Nedjelja, 7. veljače:
Milosrdnog Isusa.

Ponedjeljak, 8. veljače:

u 10.15 Susret ministranata; u 15.00 Susret molitvene zajednice

u 18.30 Stado malo – molitveni susret.
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Utorak, 9. veljače:

u 18.30 Dva srca; Udruga sv. Vinka; u 19.00 liturgijski čitači.

Srijeda, 10. veljače:

u 19.00 biblijska skupina.

Petak, 12. veljače:

u 18.30 krsna kateheza; u 20.00 susret mladeži.

Nedjelja, 14. veljače:

u 10.30 ministranti; u 15.00 molitvena zajednica Milosrdnog Isusa.

ZAHVALA

Hvala svima koji ste darovali svoj prilog za lukno, misije, sjemenište, siromahe, obnovu
katedrale…
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