Župa Rođenja Isusova Kajzerica, Zagreb

TJEDNE ŽUPNE OBAVIJESTI
Nedjelja, 21. studenoga 2021.
ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA (B)
svete mise u 9:00, 11:00 i 18:30
Danas je nakon svetih misa moguće ispred crkve nabaviti adventske
vijence koje su izradili volonteri župnog Caritasa i drugi župljani dobre
volje. Sav prikupljeni novac od prodaje bit će upotrijebljen za potrebite
osobe naše župe.

Sljedeća nedjelja, 28. studenoga 2021.
PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA (C)
svete mise u 9:00,11:00 i 18:30
Ovom nedjeljom započinje nova liturgijska godina (C).

 Svete mise radnim danom su u 18:30.
 Prilika za svetu ispovijed je pola sata prije svake mise.
 Molitva krunice je svaki dan od 17:50.
Ponedjeljak, 22. studenoga:
 Nakon večernje mise je susret Molitvene zajednice štovatelja
Božjeg milosrđa Ivan Pavao II.
 U 20:00 je susret Marijine legije.
Srijeda, 24. studenoga:
Nakon mise je susret Biblijske grupe. Svi koji žele dublje ući u
otajstvo pisane riječi Božje su dobrodošli.
Četvrtak, 25. studenoga:
 Danas je cjelodnevno klanjanje pred Presvetim oltarskim
sakramentom. Na oglasnoj ploči je tablica u koju se možete
upisati za dežurstvo u crkvi. Presveto će biti izloženo od 7:00
do 17:30.
 Danas je 25. u mjesecu, dan kada se na poseban način
spominjemo utjelovljenja i rođenja našega Spasitelja.
Pobožnost Djetetu Isusu s molitvom za posvetu župne
zajednice i izgradnju crkve bit će na kraju mise.
Subota, 27. studenoga:
Nakon mise je molitva I. Večernje časoslova.
 Naša župa je izdala adventski kalendar za cijelu obitelj. Za
svaki dan je predviđen zadatak za sve članove obitelji kako bi
se zajedno pripremali za Božić. Kalendar možete dobiti u
župnom uredu.
 Sljedeće nedjelje će župni Caritas postaviti “košaricu” gdje
možete do petka, 17. prosinca, ostavljati nekvarljive
namirnice i higijenske potrepštine za potrebite naše župe.
 Kateheze za krizmanike i prvopričesnike su prema rasporedu.
 Uredovno vrijeme župnog ureda je utorkom, četvrtkom i
subotom od 17:00 do18:00.
 Preporučujemo vam župni listić “Betlehem“.
 Sve aktualne obavijesti i novosti možete naći na našoj
facebook i web stranici www.zupa-kajzerica.com
 Hvala svim darovateljima za potrebe rada Župe!

