Župe Uskrsnuća Kristova i Duha Svetoga u Čepinu

Župne obavijesti

od 28. studenog do 4. prosinca2022. godine
1. NEDJELJA DOŠAŠĆA
predstavljanje prvopričesnika
Kroz slijedeće dane slavimo:
28.11. – ponedjeljak – Jakov Markijski
29.11. – utorak – Svjetlana, Vlasta
30.11. – srijeda – Sv. Andrija, apostol
01.12. – četvrtak –Nahum, prorok
02.12. – petak – Habakuk, prorok
03.12. – subota – Franjo Ksaverski, redovnik, misionar
04.12. – DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA – predstavljanje krizmanika
U nedjeljama u Došašću su susreti za odrasle u 16 sati u crkvi ili dvorani župe
Duha Svetoga, ovisno o broju okupljenih.
Tijekom tjedna su mise zornice:
u crkvi Uskrsnuća Kristova u 6,30 sati (ponedjeljak do subote)
u crkvi Duha Svetoga u 7,15 sati (ponedjeljak do petka)
Nedjeljne mise su redovnim rasporedom:
U crkvi Duha Svetoga: subota u 18 sati i nedjelja u 9 sati
U crkvi Uskrsnuća Kristova nedjeljom u 10,30 i 17 sati
Župna kateheza je u ovom tjednu prema rasporedu.
Župni ured u župi Duha Svetoga radit će svaki dan nakon misa zornica do 9
sati i subotom od 16 sati do mise, a župni ured u župi Uskrsnuća Kristova će
raditi uobičajenim rasporedom.
Danas smo predstavili naše prvopričesnike. Slijedeće nedjelje predstavit ćemo
kandidate za primanje sakramenata Potvrde. Svečanost predstavljanja bit će u
crkvi Uskrsnuća Kristova na misi u 10,30 sati.
Vrijeme došašća je doba kršćanske dobrotvornosti. Kasice i koverte za prikupljanje
darova za Caritas možete uzeti na izlazu iz crkve i do 3. nedjelje došašća štedjeti za
potrebe onih koji su potrebni naše pomoći. Danas nakon mise možete nabaviti
adventske ukrase što su ih izradili članovi župne misijske i karitativne
skupine.
Kraj godine je blizu. Podmirite svoje obveze za uzdržavanje župe: lukno i
zvonarinu. Darujmo i za potrebe grijanja, popravke i održavanje crkvenih zgrada.
VJENČANJA i KRŠTENJA za vrijeme Došašća se ne slave. Pogledajte raspored krsnih
nedjelja za slijedeće razdoblje u oglasnom prostoru.
U prošlom tjednu U VJEČNOST SMO ISPRATILI Ivana Tagliber i Daria (Darka)
Spajić. Sjetimo ih se u molitvama.
Nove bolesnike prijavite još ovaj tjedan u župni ured.
dr. sc. Đurica Pardon, župnik

