TJEDNE ŽUPNE OBAVIJESTI

25. NEDJELJA KROZ GODINU
18. rujna 2022.
Nedjelja, 18. rujna 2022.
25. NEDJELJA KROZ GODINU (C)
svete mise u 9:00,11:00 i 18:30
Sljedeća nedjelja, 25. rujna 2022.
26. NEDJELJA KROZ GODINU (C)
svete mise u 9:00, 11:00 i 18:30

o
o
o

Svete mise radnim danom i subotom: u 18:30, nedjeljom u
9:00, 11:00 i 18:30
Mogućnost za svetu ispovijed: 30 minuta prije svake mise
Molitva krunice: 40 minuta prije svake mise

o

U ponedjeljak, 19. rujna: u 17:30 muževi predvode krunicu
sv. Josipa; nakon večernje mise je susret Molitvene
zajednice štovatelja Božjeg milosrđa „Ivan Pavao II.“;
u 20:30 je susret Marijine legije.

o

U četvrtak, 22. rujna: 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.

o

U subotu, 24. rujna, naša župa hodočasti u Svetište
Predragocjene Krvi Kristove, Ludbreg. Polazak je u 7:30 iz
Kajzerice. Po dolasku u svetište bit će pobožnost križnog
puta na prostoru ispred Zavjetne kapele Predragocjene Krvi
Kristove te prilika za ispovijed. U 11:00 je sveta misa u
župnoj crkvi Presvetog Trojstva gdje je izložena relikvija
Predragocjene Krvi Kristove. Nakon mise je pauza za ručak,
a u 14:00 je klanjanje i pobožnost na čast Predragocjene
Krvi. Polazak iz Ludbrega za Zagreb je oko 15:00 sati.
Cijena je 80 kuna, a prijave su u župnom uredu do četvrtka.

o

U nedjelju je 25. u mjesecu, dan kada se spominjemo
utjelovljenja i rođenja našega Spasitelja. Pobožnost Djetetu
Isusu bit će na kraju večernje mise.

o

Župni ured je otvoren utorkom, četvrtkom i petkom
(17:00 – 18:00).

o

Sve aktualne obavijesti o životu i radu naše župe možete
naći na Facebooku i na ovoj web stranici www.zupakajzerica.com kao i u tiskanom župnom listiću Betlehem.

o

Hvala svim darovateljima za potrebe rada Župe!

