5. Korizmena nedjelja

21. ožujka 2021.

KALENDAR

Srijeda, 24. ožujka:

Četvrtak, 25. ožujka:
danom.

Nedjelja, 28. ožujka:

Obljetnica biskupskog ređenja nadb. u miru mons. Marina Srakića.

Navještenje Gospodinovo – Blagovijest. Sv. mise kao radnim

Cvjetnica – Nedjelja muke Gospod. Milostinja za Božji grob.

MISIJSKA SKUPINA

Danas, 21. ožujka , misijska skupina ponudit će uskrsne ukrase ispred katedrale nakon svetih
misa. Vaši dobrovoljni prilozi idu za misije.

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.

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.

SAT SAVEZA

Danas, 21. ožujka u 19 sati je mjesečni susret Šenštatske obitelji Sat saveza s Marijom.

USKRSNA ISPOVIJED

Ispovijed školske djece je u petak 26. ožujka u 9 sati 4. razred, u 9.15 dolazi 6. razred, u 9.30
8. razred. Popodne u 15 sati 5. razred, u 15.20 dolazi 7. razred. Ispovijed za sve ostale
župljane je od četvrtka do subote, 25. do 27. ožujka od 6.30 do 8.00 i od 17.00 do 18.30.
Molimo, ne čekajte gužvu, ispovjedite se do Cvjetnice da biste mogli u Velikom tjednu ići sve
dane na svetu pričest.

TRINAEST UTORAKA SV. ANTUNU

Nastavlja se pobožnost trinaest utoraka sv. Antunu u 17 sati na ljetnoj terasi Centra Amadea.

KATEHEZA

Kateheza za prvopričesnike je utorkom i srijedom. Škola - V. Nazor: utorkom 3.a u 8.00 ili
14.00; 3. b u 9.00 ili 15.00; 3. c u 10 ili 16.00.
I.G. Kovačić
: srijeda 3.a u 8.00 ili 14.00; 3.b u 9.00 ili 15.00; 3.c u 10.00 ili 16.00.
Drugi razred O.Š
.:
V. Nazor
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– ponedjeljak: 2a u 14, 2b u 15, 2c u 16
. I. G. Kovačić četvrtak
2a 14, 2b 15 i 2c u 16 sati. Krizmanici 1. i 2. razred S.Š. subotom od 8.30. Djecu svih razreda
pozivamo da redovito svake nedjelje dolaze na svete mise.

LJETNO RAČUNANJE VREMENA

U nedjelju, 28. ožujka prelazimo na ljetno računanje vremena. Večernja misa je u 18 sati.

TJEDNI – MJESEČNI SUSRETI

Nedjelja, 21. ožujka:

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

Ponedjeljak, 22. ožujka: u 18.30 Stado malo – molitveni susret za mladež.

Utorak, 23. ožujka:

u 18.30 Dva srca – molitveni susret.

Srijeda, 24. ožujka:

u 19.00 biblijska skupina.

Petak, 26. ožujka:

u 18.30 krsna kateheza; u 20.00 susret mladeži.

Subota, 27. ožujka:

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

Nedjelja, 28. ožujka:

u 10.30 nema susreta za ministrante.
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TRAJNO EUHARISTIJSKO KLANJANJE U NAŠOJ ŽUPI

U crkvi Svih Svetih se održava Trajno Euharistijsko klanjanje. Crkva je danonoćno otvorena i
možete kad god prolazite ili imate vremena doći klanjati se u tišini Gospodinu, biti s Bogom,
upijati Božju ljubav, snagu, radost, mir, tražiti prosvjetljenje Duha Svetoga za neke svoje
odluke… Možete se i prijaviti, te jedan sat tjedno, koji odaberete, provesti u euharistijskom
klanjanju.

PAZITELJI KATEDRALE

Nastavili smo s paziteljskom službom u katedrali. Sve vas koji želite 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.

ZAHVALA

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