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KALENDAR

Subota, 13. ožujka:

Obljetnica izbora pape Franje (2013.)

KRIŽNI PUT

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

SUSRET ZA RODITELJE 2. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

Danas, 7. ožujka u 18.00 pozivamo roditelje 2. razreda osnovne škole na svetu misu i na
susret nakon svete mise.

TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK

U subotu 7. ožujka u 17 sati u župnoj dvorani (ulaz iz Gupčeve ulice) počeo je drugi
ovogodišnji tečaj priprave za brak. Još se možemo priključiti ovoj pripravi za brak.

BOLESNICI

U ponedjeljak, 8. ožujka počinjemo ispovijedati bolesnike po uhodanom rasporedu. Molimo
ukućane i bližnje da obavijeste bolesnike o našem dolasku. Ukoliko ima novih bolesnika koje
nismo do sada pohađali, molimo da ih što prije prijavite i obavijestite.
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ŽIVA KRUNICA

Nakana žive krunice u ožujku: za molitelje žive krunice i njihove nakane.

AKCIJA KOLAČA

U nedjelju, 14. ožujka članovi Djela Marijina imaju akciju kolača. Nakon svetih misa će vam
ponuditi vlastite kolače, a vaš prilog ide za stradale od potresa u okolici Petrinje.

KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA

Od 25. do 27. ožujka u katedrali je korizmena duhovna obnova. Duhovnu obnovu predvodi dr.
Ivica Raguž, profesor na KBF-u. Tema je Oče naš – molitva Gospodnja, te priprava za dobru
ispovijed. Odvojimo vrijeme i sudjelujmo. Pozivam sve župljane da mole za uspjeh i plodove
duhovne obnove. Raspored: četvrtak, 25. ožujka: 17.15 razmatranje; 18.00 sveta misa i
propovijed; 19.00 euharistijsko klanjanje i molitva pred Presvetim.
Petak, 26. ožujka
: 17.15 pobožnost križnog puta; 18.00 sveta misa i propovijed; 19.00 kateheza.
Subota, 27. ožujka
: 17.15 predavanje; u 18. sveta misa i propovijed.

TRINAEST UTORAKA SV. ANTUNU

Poštovani vjernici, pred nama je pobožnost 13 utoraka sv. Antunu, koja ove godine započinje
16. ožujka, a taj dan je ujedno i hodočasnički dan bl. majci M. Tereziji Scherer. Pobožnost
svetom Antunu bit će toga dana u 17 sati na ljetnoj terasi Centra Amadea. Nakon toga u 17.30
bit će sv. misa za sve hodočasnike majci M. Tereziji.

GODINA SVETOG JOSIPA
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Papa Franjo je ovu godinu proglasio Godinom svetog Josipa. On je zaštitnik Crkve, očeva i
Domovine. Svake srijede, prije večernje svete mise imat ćemo pobožnost sv. Josipu.

PAZITELJI KATEDRALE

U utorak, 9. ožujka nastavljamo s paziteljskom službom u katedrali. Sve vas koji ste voljni
jedan sat provesti između 12 i 15 sati u katedrali u molitvi, Božjoj prisutnosti i vršiti paziteljsku
službu, molim da se javite u župni ured. Možete također doći i predložiti nekoga tko bi to rado
činio.

TJEDAN SOLIDARNOSTI I ZAJEDNIŠTVA S CRKVOM U BOSNI I HERCEGOVINI

Danas, 7. ožujka završava tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u BiH.
Današnja nedjeljna milostinja, kao i Vaši darovi idu za braću i sestre u Kristu u BiH. Ovo je
prigoda svim vjernicima u Hrvatskoj da primljene darove Božje ljubavi podijele s braćom i
sestrama u BiH.

TJEDNI – MJESEČNI SUSRETI

Nedjelja, 7. ožujka:

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

Ponedjeljak, 8. ožujka:

u 18.30 Stado malo – molitveni susret za mladež.

Utorak, 9. ožujka:

u 18.30 Dva srca – molitveni susret.

Srijeda, 10. ožujka:

u 19.00 biblijska skupina.
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Petak, 12. ožujka:

u 18.30 krsna kateheza; u 20.00 susret mladeži.

Subota, 13. ožujka:

u 11.00 pjevanje za djecu – proba; u 19.00 Santo – proba.

Nedjelja, 14. ožujka:

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…

POMOĆ SISAČKOJ BISKUPIJI

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.
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