Župni oglasi Druga nedjelja došašća - 4. prosinca 2016.
03.12.2016 20:12
1. Slijedeća nedjelja je treća nedjelja došašća – nedjelja Caritasa. U slijedeću nedjelju svete mise su
redovito prije podne u 9.00, 11.00 i navečer u 18.00 sati.
2. Pobožnost misa zornica: Svako jutro osim nedjelje u 06.00 sati u našoj crkvi slavimo mise –
zornice. Prije svake mise – zornice je prigoda za ispovijed.
3. Božićna ispovijed starih i nemoćnih:
Utorak- 06. prosinca (od 09.00 do 13.00) Raštani, Rudarska i Kralja Tomislava
Srijeda - 07. prosinca (od 09.00 do 13.00), Orlac Ulice II. Bojne rudničke, dr. Milana Suflaya,
Vukovarska, Dubrovačka i Blajburških žrtava.
4. Raspored župnih aktivnosti nastavljamo po dosadašnjem rasporedu, još samo u slijedeću subotu.
5. Za održavanje crkve darovali su: od krštenja Petar Leko 100 KM, od krštenja Laura Soče 100 KM,
Srećko Čuljak 50 KM, Gojko i Katica Bevanda 100 KM, od krštenja Ivan Pandža 100 KM, Ivan
Šimunović 50 KM, ob. Tomić 100 KM, ob. Ivan Barić 50 KM, Dragica Bevanda 100 KM, od
krštenja Lena Gvozdanović 100 KM, Ante Golemac + Marka 50 KM i Ilija Bogdan 100 KM.
Iskrena hvala svim darovateljima.
6. Crkveni brak žele sklopiti mladić Branko Barukčić sin Ernesta i Branke r. Petrović iz naše župe i
djevojka Nives Kopilaš kći Ivice i Dragice r. Sopta iz župe sv. Petra i Pavla. Ako netko zna za
kakvu zapreku ovom crkvenom vjenčanju dužan je obavijestiti župni ured. Mladencima želimo
sretan i blagoslovljen zajednički život.
7. U župni ured stigao je Direktorij za 2017.godinu. Svete mise primamo samo za siječanj i veljaču
koje će se slaviti samo u večernjim terminima.
8. Kalendari! Ispred crkve možete nabaviti dvanaestolisnih i džepnih kalendara za 2017 godinu
9. U slijedeću nedjelju slavimo nedjelju Caritasa i cijeli ovaj tjedan ćemo primati pakete ljubavi
koje ćete vi vjernici pripremiti u vrijednosti od 20 KM. Paketi će pred Božić biti proslijeđeni
potrebnim obiteljima. Također pozivamo naše domaćice da u subotu u toku dana donesu kolača
koje ćemo prodavati u nedjelju nakon misa. Sav prihod ide za karitativne potrebe.
10. U prošlom tjednu u našoj župi preminuo je Drago Dolić. Molimo se za pokoj njegove duše.
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