
TJEDNE ŽUPNE OBAVIJESTI 

27. NEDJELJA KROZ GODINU 
2. listopada 2022. 

 

Nedjelja, 2. listopada 2022.                                                                              

27. NEDJELJA KROZ GODINU (C) 

svete mise u 9:00,11:00 i 18:30 

Sljedeća nedjelja, 9. listopada 2022.                                                                               

28. NEDJELJA KROZ GODINU (C)  

svete mise u 9:00, 11:00 i 18:30 

 

o Svete mise radnim danom i subotom u 18:30, a nedjeljom u 

9:00, 11:00 i 18:30 

o Mogućnost za svetu ispovijed: 30 minuta prije svake mise 

o Listopadske pobožnosti: svaki dan u 17:50 

o U ponedjeljak, 3. listopada, nakon mise – susret Molitvene 

zajednice štovatelja Božjeg milosrđa Ivan Pavao II.;           

u 20:30 – susret Marijine legije 

o U srijedu, 5. listopada, nakon večernje mise – susret 

Biblijske grupe. Tema biblijskih susreta je „Majka Božja u 

riječi Božjoj“. 

o U četvrtak, 6. listopada, nakon mise – klanjanje pred 

Presvetim Oltarskim Sakramentom; u 21:00 – proba 

zbora mladih. Pozivaju se mladi kojima je Bog dao dar 

pjevanja da se pridruže zboru. 

o U petak, 7. listopada, je prvi petak u mjesecu / prilika za 

ispovijed bit će od 17:30.  

o U subotu, 8. listopada, Zajednica sv. Marte poziva na 

čišćenje i uređenje crkve i crkvenog okoliša od 8:30. 

Molimo one koji su u mogućnosti dati dio svoga vremena za 

dobrobit župe da se upišu u tablicu na oglasnoj ploči. 

o U subotu, 8. listopada, nakon večernje mise slijedi molitva  

I. Večernje časoslova. 

o U subotu, 8. listopada, Molitveni vijenac Kraljice obitelji 

organizira hodočašće u Krašić i Pribić. Polazak je u 7:30 

ispred Osnovne škole Kajzerica, a povratak oko 16:00. 

Cijena prijevoza je 60 kuna. Opširnije o hodočašću možete 

vidjeti na oglasnoj ploči, a prijave su kod gđe. Adele Bašić.                     

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, u tiskanom župnom listiću Betlehem i na 

ovoj web stranici www.zupa-kajzerica.com  

o Hvala svim darovateljima za potrebe rada Župe! 

 

http://www.zupa-kajzerica.com/

