Treća vazmena nedjelja

18. travnja 2021.

KALENDAR

Petak, 23. travnja:

Spomendan sv. Jurja – imendan nadbiskupa Đure Hranića.

Nedjelja, 25. travnja:

Nedjelja Dobrog Pastira – molimo za duhovna zvanja.

Blagdan svetog Marka – blagoslov usjeva uz večernju sv. misu.

RASPORED NEDJELJNIH SVETIH MISA

Od Uskrsa, pa nadalje svake nedjelje su svete mise na ljetnoj terasi Centra Amadea u 17.30.
U katedrali su nedjeljne svete mise: subotom u 18.30, te nedjeljom u 7.30, 9.00, 10.30 i 18.30.

SUSRET ZA RODITELJE PRVOPRIČESNIKA

Danas, 18. travnja pozivamo roditelje prvopričesnika (3.r.), u 18.30 na večernju svetu misu i
susret nakon svete mise u katedrali.

NEDJELJA DOBROG PASTIRA

Na 4. vazmenu nedjelju Crkva obilježava Svjetski dan molitve za svećenička i redovnička
zvanja.. Svi smo pozvani moliti na ovu veliku nakanu Crkve. Naša susjedna župa slavi crkveni
god.
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SAT SAVEZA

Danas, 18. travnja u 19.30 je mjesečni susret Šenštatske obitelji i svih koji primaju sliku
Gospe Hodočasnice - Sat saveza s Marijom.

ZNANSTVENI KOLOKVIJ

Znanstveni kolokvij „Temeljna polazišta i naglasci enciklike Fratelli tutti“ održat će se u utorak,
20. travnja u Dvorani biskupa A. Mandića na Katoličkom bogoslovnom fakultetu s početkom u
10 sati.

BARBARA VARGIĆ - TANZANIJA

Ovim putem Vam još jednom želimo zahvaliti što ste nam otvorili svoja vrata i omogućili da
Vaše župljane upoznamo s našom Udrugom i projektom opremanja Sirotišta Sv. Ante u
Tanzaniji. Uz Vašu pomoć u nedjelju smo prikupili vrijednih 22.853,60 kn, 340 eura i 50 CHF (!!)
za potrebe ovog projekta. Zahvaljujući ovoj akciji za našu dječicu ćemo uspjeti kupiti 12 kreveta
na kat i 4 normalna kreveta! Nemamo dovoljno riječi kojima bismo Vama i Vašim župljanima
zahvalili na gostoljubivosti i ovim velikodušnim prilozima. Hvala Vam od u ime cijele Udruge i
naše volonterke Barbare kojoj je bila čast i zadovoljstvo osobno biti s Vama u nedjelju i
svjedočiti veliku dobrotu i velikodušnost Vas i Vaših župljana. Srdačan pozdrav i svako dobro
Vam želimo kroz obilje blagoslova u Vašem daljnjem životu i radu! Antonia Rukavina, Kolajna
ljubavi

TJEDNI – MJESEČNI SUSRETI

Nedjelja, 18. travnja:

u 10.15 ministranti; u 15.00 Milosrdni Isus – molitva.

Ponedjeljak, 19. travnja:

u 19.00 Stado malo – molitveni susret.
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Utorak, 20. travnja:

u 19.00 Dva srca – molitveni susret.

Srijeda, 21. travnja:

u 19.00 biblijska skupina; mladenci.

Četvrtak, 22. travnja:

u 19.00 euharistijsko klanjanje u katedrali.

Petak, 23. travnja:

u 19.00 krsna kateheza; u 19.30 proba katedralnog zbora.

Subota, 24. travnja:

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

Nedjelja, 25. travnja:

u 10.15 susret ministranata; u 15.00 Milosrdni Isus.

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 Božjoj prisutnosti i vršiti paziteljsku službu, molim da se javite u župni
ured.
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ZAHVALA

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