6. Nedjelja kroz godinu

14. veljače 2021.

KALENDAR

Srijeda, 17. veljače:

Pepelnica – Čista Srijeda.

Subota, 20. veljače:

Spomendan mučenika Osijeka i Panonije.

AKCIJA KOLAČA UDRUGE SV. VINKA

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

SVETI VALENTIN

Danas, 14. veljače je spomendan svetog 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.

SUSRET ZA RODITELJE KRIZMANIKA 2. RAZREDA SREDNJE ŠKOLE

Danas, 14. veljače na svetu misu u 16 sati u katedralu pozivamo roditelje krizmanika 2.r.
S.Š.), te na susret nakon svete mise. U nedjelju, 21. veljače u 16 sati pozivamo roditelje
krizmanika 1. r. S.Š. na sv. misu i na susret nakon sv. mise. Krizmanike prvog i drugog razreda
srednje škole pozivamo svake nedjelje na svetu misu u 16.30 u katedralu.

KRIŽNI PUT
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Kroz korizmu je u katedrali križni put utorkom i petkom u 17.30, nedjeljom za djecu u 16.00, a
nakon toga Sveta misa.

KORIZMA

U srijedu, 17. veljače je Pepelnica ili Čista srijeda, kojom počinje korizmeno vrijeme. Taj dan
za vrijeme svih svetih misa, u znak pokore, posut ćemo se pepelom. Na Pepelnicu je
zapovjedni post i nemrs, a dužni su ga održavati svi oni koji su postali punoljetni, do 60. godine
života. Svi oni koji su navršili 14 godina dužni su kroz korizmene petke održavati nemrs. U
korizmi smo svi pozvani vršiti pokoru i djela ljubavi.

40 DANA ZA ŽIVOT

U srijedu, 17. veljače na Pepelnicu počinje Korizmena kampanja Inicijative 40 dana za život u
našem gradu. Molimo i bdijemo na istom mjestu u parku ispred Doma zdravlja od 7.00 do 19.00
svaki dan sve do 28. ožujka. Molimo i bdijemo za život, za nerođene, Domovinu i sve ostale
potrebe. Zaštitnik ove kampanje je Presveto Srce Isusovo.

POMOĆ SISAČKOJ BISKUPIJI

Za pomoć stradalima od nedavnog potresa smo prikupili i uplatili 66500 kuna (600 eura). Ako
još netko želi moguće je uplatiti na račun Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije, J. J.
Strossmayera 58, Osijek (IBAN: HR6123400091110046082; Poziv na broj: HR00 44000-1;
Opis plaćanja: Pomoć stradalima u potresu u Sisačkoj biskupiji.

ZAHVALA ZA POMOĆ SISAČKOG BISKUPA

Iskreno zahvaljujem na velikodušnom daru od 1.298.787,54 kuna za Caritas Sisačke biskupije
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i 500 tisuća kuna za sanaciju šteta od potresa Sisačkoj biskupiji. Preko Caritasa naša Biskupija
pomaže stradalima u potresu po našim gradovima i selima. Došle su nam i velike količine
hrane, odjeće i drugih potrepština... Ukupno prema dosadašnjoj evidenciji imamo ovu štetu: 16
srušenih crkava (sa crvenom oznakom), 17 teško oštećenih crkava (sa žutom oznakom), 7
lakše oštećenih crkava, 21 oštećena kapela, 7 teško oštećenih župnih kuća (crvena oznaka), 2
teže oštećena samostana… Velika Vam hvala na iskazanoj blizini, osobito u molitvi, te na
pomoći koju ćemo upotrijebiti za obnovu naše Biskupije. Neka Vam Gospodin uzvrati svojim
velikodušnim darovima! Vlado Košić, biskup sisački

TJEDNI – MJESEČNI SUSRETI

Nedjelja, 14. veljače:

u 10.30 ministranti; u 15.00 Milosrdni Isus – molitvena zajednica.

Ponedjeljak, 15. veljače:

u 18.30 Stado malo – molitveni susret.

Utorak, 16. veljače:

u 18.30 Dva srca; u 19.00 liturgijski čitači.

Srijeda, 17. veljače:

u 19.00 biblijska skupina.

Petak, 19. veljače:

u 18.30 krsna kateheza; u 20.00 susret mladeži.

Nedjelja, 21. 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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