ŽUPNI OGLASI
I. NEDJELJA DOŠAŠĆA
29. studenoga 2020.

RASPORED MISA U DOŠAŠĆU

Mise u došašću su svakim danom u župnoj crkvi u 6:00 sati zornica i u 18:00 sati
večernja.
Nedjeljom su svete mise u župnoj crkvi u 6:00, 9:30, 11:00 i 18:00 sati.
U Laduču su mise zornice svaki dan u 6:00 sati, a nedjeljom u 9:30.
Misa u kapelama nema do veljače.
Župna crkva će biti otvorena za privatnu pobožnost od 16:00 do 17:00 sati svaki dan, a
kapela sv. Tri kralja pokraj župne kuće otvorena je svaki dan od 8:30 do 19:00 sati.
PRIJAVE ZA DOLAZAK NA SVETE MISE

Za dolazak na svetu misu potrebno se unaprijed prijaviti u župnom uredu isključivo
telefonom od 9 do 11 sati. Na broj telefona 01 3313 212.
ADVENTSKA ISPOVIJED

Božićne ispovijedi neće biti. Ispovijediti se možete za Božić tijekom došašća svakim
danom nakon zornice i navečer od 17:15 do 18:00 sati. Navečer će ispovijedati župnik i
kapelan. Molimo vas na vrijeme se ispovijedite i ne čekajte zadnji trenutak.
ADVENTSKI VIJENCI ZA CARITAS

U kapeli sv. Barbare možete nabaviti adventske vjenčiće koje su izradili volonteri naše
župe. Prilog od prodaje vjenčića ići će za potrebe korisnika Caritasa naše župe.
Zahvaljujemo svima koji su s mnogo truda i ljubavi izradili adventske vjenčiće.
BOŽIĆNA ISPOVIJED BOLESNIKA

Prijavite svoje bolesne i nemoćne koji bi se voljeli ispovijediti za Božić. Prijaviti ih
možete u župnom uredu, sakristiji ili telefonom.

FOTOGRAFIJE S KRIZME

Molimo krizmanike i njihove roditelje da što prije dođu i podignu svoje fotografije s
krizme. Već je prošlo dosta vremena, a gotovo polovica nije došla po svoje fotografije.
Zadnji rok za podići fotografije je do Božića.

UPIS NAKANA ZA 2021.

Upisujemo misne nakane za siječanj, veljaču i ožujak iduće godine.

KATOLIČKI TISAK

Na stoliću za tisak možete pribaviti novi broj Glas Koncila i ostali katolički tisak.
*Zahvaljujemo na vašem daru za potrebe župe.

