TJEDNE ŽUPNE OBAVIJESTI

12. NEDJELJA KROZ GODINU
19. lipnja 2022.
Nedjelja, 19. lipnja 2022.
12. NEDJELJA KROZ GODINU
svete mise u 9:00, 11:00 i 18:30
Sljedeća nedjelja, 26. lipnja 2022.
13. NEDJELJA KROZ GODINU
svete mise u 9:00, 11:00 i 18:30
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Svete mise radnim danom: u 18:30
Prilika za svetu ispovijed: pola sata prije svake svete mise
Molitva krunice: 40 minuta prije svake mise
Danas – nedjelja, 19. lipnja, u 19:30 je Deseta, ujedno i
posljednja, kateheza za mlade u sklopu katehetskog niza
„Dati obrazloženje nade“ koji se bavi apologetikom. Tema
katehetskog susreta je „Život poslije života: mit ili istina?“
Postoji li doista besmrtna duša i život nakon smrti, što su raj,
čistilište ili pakao te što će se dogoditi o uskrsnuću mrtvih kao
i odgovore na druga pitanja iz područja eshatologije, mladi
mogu doznati sljedeće nedjelje na katehezi.
U ponedjeljak, 20. lipnja, nakon večernje mise je susret
Molitvene zajednice štovatelja Božjeg milosrđa Ivan Pavao II.,
a u 20:30 je susret Marijine legije.
U četvrtak, 23. lipnja, 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.
U četvrtak, 23. lipnja, slavimo svetkovinu Rođenja svetoga
Ivana Krstitelja. Budući da se ove godine datumski preklapa sa
svetkovinom Presvetog Srca Isusova, pa se prema liturgijskim
odredbama svetkovina Rođenja sv. Ivana Krstitelja slavi dan
ranije. Svečano misno slavlje je u 18:30.
U petak, 24. lipnja, slavimo svetkovinu Presvetog Srca
Isusova. Svečano misno slavlje je u 18:30.
U subotu, 25. lipnja, je 25. dan u mjesecu, dan kada se na
poseban način spominjemo utjelovljenja i rođenja našeg
Spasitelja Isusa Krista.
U subotu, 25. lipnja, nakon večernje mise je molitva I.
Večernje časoslova.
Fotografije i video zapise slavlja Svete potvrde i Prve pričesti
moguće je podići u župnom uredu u uredovno vrijeme.

NAJAVA – SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI 2022.
U subotu, 17. rujna, u Bjelovaru će se održati Susret hrvatske katoličke
mladeži pod geslom „Gore srca“. Na susretu mogu sudjelovati mladi od
navršene petnaeste do navršene tridesete godine života. Pojedinosti
možete saznati u župnom uredu gdje se mladi mogu prijaviti do 8.
kolovoza. Prilikom prijave potrebno je popuniti odgovarajuću suglasnost
koju punoljetni ispunjavaju sami, a za maloljetne suglasnost potpisuju
roditelji. Također, prilikom prijave plaća se kotizacija u iznosu od 40 kuna,
dok će troškove prijevoza podmiriti župa. https://www.shkm.hr/
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Uredovno vrijeme župnog ureda je u utorak, četvrtak i petak
od 17:00 do 18:00.
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Sve aktualne obavijesti o životu i radu naše župe možete naći
na Facebooku i web stranici www.zupa-kajzerica.com kao i u
župnom listiću Betlehem.
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Hvala svim darovateljima za potrebe rada Župe!

