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OBAVIJESNI LISTIĆ

Listopad / Studeni 2018.

RASPORED SV. MISA:

Datum Raz. Liturgijski dan Sat

7. 10. (ned.) II. Gospa od Ružarija 9 h

12. 10. (pet.) IV. Zavjetna Misa Bezgrješnoga Začeća BDM 18 h

13. 10. (sub.) III. sv. Eduard, kr. i isp. 18 h

14. 10. II. XXI. nedjelja nakon Duhova 9 h

21. 10. II. XXII. nedjelja nakon Duhova (misijska) 18 h

22. 10. (pon.) IV. Svagdan (feria) 7 h

28. 10. (ned.) I. Krist Kralj 18 h

29. 10. (pon.) IV. Svagdan (feria) 18 h

30. 10. (ut.) IV. Svagdan (feria) 18 h

31. 10. (sri.) IV. Svagdan (feria) 18 h

1. 11. (čet.) I. Svi sveti 9 h

4. 11. II. IV. nedjelja nakon Bogojavljenja (dopunska) 9 h

11. 11. II. V. nedjelja nakon Bogojavljenja (dopunska) 18 h



12. 11. (pon.) III. sv. Martin, p. i mč. 7 h

17. 11. (sub.) III. sv. Grgur Čudotvorac 18 h

18. 11. II. VI. ned. nakon Bogojavljenja (dopunska) 9 h

25. 11. II. Posljednja (XXIV.) nedjelja nakon Duhova 18 h

Napomene:

- Za svetkovine Krista Kralja i Svih svetih, na Dušni dan, kao i u danima
nakon toga (do 8. 11.) moguće je zadobiti  potpuni oprost (točne uvjete
vidi na posebnom listiću!).
- Blagdan Svih svetih je kao sve nedjelje u godini zapovijedani blagdan -
svaki  katolik  je  dužan  prisustvovati  sv.  Misi  (nije  dovoljno  pohoditi
groblje)!
- 13. listopada obilježavamo obljetnicu posljednjeg Gospinog ukazanja u
Fatimi.  Nakon  sv.  Mise  molit  će  se  ostatak  Ružarija  pred  Presvetim.
Euharistijsko klanjanje održat će se također za blagdan Krista Kralja.
- Poglavar Distrikta, p. Stefan Frey, posjetit će našu kapelu u nedjelju, 11.
11.

Prigodna riječ: Kristovo kraljevstvo i pogled prema vječnosti

Mjesec listopad posvećen je molitvi sv. Krunice zbog Gospina blagdana
koji slavimo 7. 10. Posljednja nedjelja posvećena je pak čašćenju otajstva
Krista  kao  kralja  svega  stvorenja.  U  njemu  promatramo  Kristovu
kraljevsku  vlast  koju  on  izvršava  ne  samo  nad  našim  pojedinačnim
dušama, nego nad cijelim društvom, koje nažalost tu vlast sve više i posve
odbacuje. U njemu zato želimo moliti za ponovni povratak naše domovine
Hrvatske i cijele Europe pod blagu vlast Krista Kralja u kome je jedino
ostvariv pravi red i mir.
Mjeseci listopad i studeni privode nas nadalje kraju crkvene godine koja
nas samim time upućuje na posljednje stvari – vječnu sudbinu čovjekova
duše. U blagdanu Svih svetih pozvani smo promatrati ono najveće dobro
koje je Bog pripravio čovjeku – vječnu slavu u nebesima, a  Dušni dan
poziva nas na molitvu za uboge duše u čistilištu. Sam kraj crkvene godine,
a  posebno posljednja  nedjelja,  progovaraju  nam o velikim turbulentnim



događajima  koji  će  prethoditi  drugom Kristovom dolasku.  Neki  od  tih
znakova već su se ostvarili. U svijetu se već događa veliki otpad od vjere i
zato smo pozvani više nego ikada biti budni, da bismo Gospodina dostojno
dočekali – u stanju milosti, da bismo sačuvali vjeru i da bi nas On primio u
svoje vječno, nebesko kraljevstvo.


