POZIVAMO VAS, PRIDRUŽITE NAM SE!

CRKVA PRESVETOG OTKUPITELJA

Organiziramo odlazak na Susret hrvatske katoličke
mladeži (SHKM) koji se ove godine održava u Vukovaru pod
geslom „Krist naša nada“ 29. i 30. travnja. Na susret su
pozvani svi mladi od 18. do 30. godine. Za odlazak na susret
potrebno je se prijaviti,a to možete učiniti u sakristiji poslije
nedjeljnih Misa sve do nedjelje 12. veljače.




Od ove jeseni započeli smo
slavlje Svetih Misa nedjeljom u večernjem
terminu, tj. u 19 sati. Od nedjelje 13. studenog
2016. na večernjoj Misi pjevanje animira
novoosnovani zbor mladih „VOX PACIS“.
Ovim putem pozivamo sve mlade koji bi
željeli slaviti Gospodina pjesmom po daru koji
im je On udijelio da se pridruže zboru na
probama četvrtkom u 20 sati i na nedjeljnoj
Misi u 19 sati.Odvaži se, postani i ti „glas
mira“.

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED (OFS),mjesno
bratstvo „Blagovijest“ svoje susrete ima prvoga i
trećega ponedjeljka u mjesecu u 19 sati. Duhovni
asistent mjesnog bratstva OFS-a „Blagovijest“ je fra
Stipe Nimac.


BIBLIJSKI SUSRETI održavaju se svakog

četvrtka u 20,15 sati. Voditelj je fra Domagoj
Runje, gvardijan samostana i profesor Svetog
Pisma na Katoličkom bogoslovnom fakultetu
Sveučilišta u Splitu.

Izdaje: Franjevački samostan o. fra Ante Antića, Put iza nove bolnice 10c, 21 000 SPLIT
Uređuju: franjevački bogoslovi
Odgovara:fra Domagoj Runje, gvardijan

FRANJEVAČKOG SAMOSTANA
O. FRA. ANTE ANTIĆA
Put iza nove bolnice 10c,
21 000 SPLIT (Trstenik)

OBAVIJESTI
Riječ o. gvardijana
Dragi vjernici,
ovim listićem želimo vam učiniti dostupnijima informacije o
rasporedu bogoslužja u našoj crkvi i ostalim aktivnostima koje se
organiziraju u našem samostanu.
Pozivamo vas da nam se pridružite u slavljenju Boga na
učeničkom putu evanđelja Isusa Krista po primjeru
Svetoga Franje Asiškoga.
Fra Domagoj Runje, gvardijan

Blizu je već Gospodin, dođite
poklonimo se!

RASPORED BOGOSLUŽJA KROZ
BOŽIĆNO VRIJEME:

SIJEČANJ, 2017.
 Nedjelja, 1. siječnja, SV. MARIJA BOGORODICA,

PROSINAC, 2016.
 DEVETNICA BOŽIĆU:
16. – 24. prosinca u 18,30 sati.
 ISPOVIJEDANJE
Kroz devetnicu Božiću od 18,15 sati
ispovijedaju misionari milosrđa:

fra Ante Vučković i fra Bože Vuleta
 Subota, 24. prosinca,BADNJAK
sv. Misa u 22,30 sati.
 Nedjelja, 25. prosinca, BOŽIĆ
sv.Mise u 7; 9,30 i 19 sati
 Ostale dane u tjednu (ponedjeljak – subota):

Sv. Misa je ujutro u 7 sati.
Četvrtkomu 19 sati Večernja molitva, sv. Misa i Blagoslov s
Presvetim. (Jutarnja Misa je također u 7 sati.)

sv. Mise u 7; 9,30 i 19 sati
 Petak, 6. siječnja, BOGOJAVLJENJE – SV. TRI KRALJA,
sv. Mise u 7 i 9 i 30 sati
(Blagoslov vode za vrijeme Mise u 9,30 h)
 Nedjelja, 8. siječnja, KRŠTENJE GOSPODINOVO
sv. Mise u 7; 9,30 i 19 sati
(Ovom nedjeljom završava Božićno vrijeme i od ponedjeljka
započinje vrijemekroz godinu)

 Ostale dane u tjednu (ponedjeljak – subota):

sv. Mise su ujutro u 7 sati.
Četvrtkom u 19 sati Večernja molitva, sv. Misa i Blagoslov
s Presvetim. (Jutarnja Misa je također u 7 sati.)

RASPORED BOGOSLUŽJA U VRIJEME KROZ GODINU:
SVAKI DAN: Sv. Misa u 7 sati

Dijete nam se rodilo, sina dobismo;
na plećima mu je vlast. Ime mu je:
Anđeo velikoga savjeta. (Iz 9,6)

ČETVRTKOM:Večernja, sv. Misa i Blagoslov s Presvetim u 19 sati
NEDJELJOM: sv. Mise su u 7, 9,30 i 19 sati
pola sata prije sv. Mise molimo časoslov
9,00 sati Jutarnja; 18,30 sati Večernja

