TJEDNE ŽUPNE OBAVIJESTI
DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

16. siječnja 2022.
Nedjelja, 16. siječnja 2022.
2. NEDJELJA KROZ GODINU
svete mise u 9:00, 11:00 i 18:30
Sljedeća nedjelja, 23. siječnja 2022.
3. NEDJELJA KROZ GODINU (C)
svete mise u 9:00, 11:00 i 18:30
 Svete mise radnim danom su u 18:30.
 Prilika za svetu ispovijed je pola sata prije svake mise.
 Molitva krunice je svakog dana 40 minuta prije svete mise.
 U nedjelju, 16. siječnja, u 19:30 je četvrta kateheza za
mlade u sklopu katehetskog niza Dati obrazloženje nade koja
se bavi apologetikom, tj. razumskom i svetopisamskom
argumentacijom i obranom katoličke vjere. Tema katehetskog
susreta je Isus Krist – Bogočovjek ili samo čovjek?
Pozivamo mlade da se odazovu na ovu katehezu te se pomnije
upoznaju s vjerom i naukom Katoličke crkve.
 U ponedjeljak, 17. siječnja, u 19:00 je susret Molitvene
zajednice štovatelja Božjeg milosrđa Ivan Pavao II.
U 20:00 je susret Marijine legije.
 U utorak, 18. siječnja, nastavljamo s katehezama za
krizmanike prema rasporedu.
 U srijedu, 19. siječnja, u 17:50 muževi predvode krunicu sv.
Josipa.
 U četvrtak, 20. siječnja, nakon mise je klanjanje pred
Presvetim oltarskim sakramentom.
 U petak, 21. siječnja, je sastanak Obiteljske zajednice.
 U subotu, 22. siječnja, nastavljamo s katehezama za
prvopričesnike prema rasporedu.
 U subota, 22. siječnja, nakon mise je molitva I. Večernje
molitve časoslova.
 Od 18. do 25. siječnja održava se Molitvena osmina za
jedinstvo kršćana pod geslom „Vidjesmo gdje izlazi zvijezda
njegova pa mu se dođosmo pokloniti“ (Mt 2, 2). I naša župna
zajednica će se uključiti u tu molitvenu inicijativu na način da
ćemo svakog dana na kraju mise moliti za jedinstvo svih
kršćana.
 Župni ured je otvoren utorkom, četvrtkom i petkom od 17:00
do 18:00.
 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 Župi!

