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ŽUPNE OBAVIJESTI
30. rujna – 7. listopada 2018.
 Od sutra, 1. listopada večernje svete mise slavimo u 18:00 sati, a ujedno počima i
listopadska pobožnost.
 Sutra u 20 sati u dvorani samostana sv. Ante susret je Frame. Molimo sve
srednjoškolce koji se žele priključiti Frami da dođu na susret.
 U srijedu, 3. listopada u crkvi GVHKZ-a biti će Obred preminuća sv. Franje Asiškog
nakon mise u 18:00 h kojeg animiraju Frama i OFS.
 U četvrtak, 4. listopada svetkovina je sv. Franje Asiškoga
 U četvrtak je vjeronauk za prvopričesnike u Gospinoj crkvi: ujutro u 10 sati, a
poslijepodne u 15 i u 16 sati.
 U petak je župni vjeronauk za krizmanike: prijepodne u 10:00 h, a poslijepodne u
15:00 h u dvorani Gospine crkve.
 U subotu u 10:00 h u Gospinoj crkvi je susret ministranata, a nakon toga u 11:00 h
je pjevanje za dječiji zbor. Pozivamo sve osnovnoškolce da se priključe, a posebno
prošlogodišnje prvopričesnike a za ovogodišnje prvopričesnike je obavezno doći na
probe pjevanja. Također pozivamo i sve ostale pjevače i svirače da se priključe u
neki od naših bendova ili zborova, svi ste dobrodošli.
 Jesenska kampanja molitvene incijative „40 dana za život“ započela je 26. rujna i
traje do 4. studenog u Kninu. Uključite se u molitve i svojom prisutnošću svaki dan
od 8 do 15 sati ispred Opće bolnice "Hrvatski ponos".
 Kninski dekanat organizira zaručnički tečaj u Kninu od 22. do 26. listopada 2018., a
koji će se održavati u samostanskoj dvorani. Predavanja se održavaju od
ponedjeljka do petka s početkom u 20:00 sati. Prijavit se možete svećeniku poslije
svete mise ili na prvi dan predavanja. Sudjelovanje je obavezno, stoga uredite svoje
obveze tako da možete pratiti sva predavanja.
 Povijesna postrojba kralja Dmitra Zvonimira vrši upise u sekcije: Kazalište Pinokio
- djeca do 15 godina; Mali vitezovi - djeca do 15 godina i za starije od 15 godina
učlanjenje u Vitezove kralja Zvonimira. Učlaniti se možete ponedjeljkom i srijedom
od 19 sati u dvorani Gospine crkve ili nedjeljom iza večernje mise.

26. NKG B / 30. rujna – 7. listopada 2018. /
Sv. Ante

8:00

† Marica Komljenović

GVHKZ

9:30

† Slavko, Janja i ost iz ob. Lovrić

Biskupija

10:00

Ad int. dantis

GVHKZ

11:00

† Bosiljka Gavrić

GVHKZ

19:00

† Ranko

Svete mise kroz tjedan
7:00

† Mate i Velimir

18:00

† Ivo i Štefica Trogrlić

Ponedjeljak, 1. listopada
† Frane Marinović
Utorak, 2. listopada

7:00
† Ivo Pavlović
18:00

† Augustin Prskalo

7:00

† Ante Ćorić

18:00

† Nada Sinobad

7:00

Za duše u čistilištu

18:00

Za OFM

7:00

† Aleksandar, Ljubo i njihovi roditelji

18:00

† Petar i Danica Ćutur

7:00

† Boško, Ilija, Sanja i Dara

18:00

† Andrija i Jela

Srijeda, 3. listopada

Četvrtak, 4. listopada
SV. FRANJO

Petak, 5. listopada

Subota, 6. listopada

