U ono vrijeme: Isus uze sa sobom
Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te
ih povede na goru visoku, u osamu, i
preobrazi se pred njima. I zasja mu lice
kao sunce, a haljine mu postadoše bijele
kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije
i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar
prihvati i reče Isusu: »Gospodine, dobro
nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću
ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju
jednu i Iliji jednu.«
Dok je on još govorio, gle, svijetao ih

oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše:
»Ovo je Sin moj ljubljeni! U njemu mi
sva milina! Slušajte ga!«
Čuvši glas, učenici padoše licem na
zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k
njima Isus, dotakne ih i reče: »Ustanite,
ne bojte se!« Podigoše oči, ali ne vidješe
nikoga doli Isusa sama.
Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus:
»Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin
Čovječji od mrtvih ne uskrsne.«
Mt 17 , 1-9

KRŠTENJE – SAKRAMENT MILINE BOŽJE

KORIZMA –
VRIJEME MOLITVE, POSTA I
DOBRIH DIJELA
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Korizmeni program u našoj crkvi vjerničkoj zajednici
Pobožnost križnog puta petkom i
nedjeljom pola sata prije večernje
svete mise.
Euharistijsko klanjanje četvrtkom
nakon svete mise.
Preporučamo post svakog
korizmenog petka.
Dobrim djelima želimo učiniti nešto
dobro za druge, bližnje, potrebite!
Prigoda za to u našoj zajednici bit će
u slijedeću 3. korizmenu nedjelju. I
vaš mali dar može usrećiti istinskog
potrebnika!
A kršćani u korizmi pristupaju i
sakramentu ispovijedi, da pomireni
s Bogom i ljudima radosnije mogu
slaviti Uskrs. U našoj crkvi je
mogućnost za svetu ispovijed svakog
dana prije a po potrebi i poslije svete
mise. Preko dana se za svetu ispovijed
treba dogovoriti sa svećenikom.

IZ KATOLIČKOG
KALENDARA
PONEDJELJAK, 9. ožujka

UTORAK, 10. ožujka
SRIJEDA, 11. ožujka
Firmin, Tvrtko, Blanka, Kandid
ČETVRTAK, 12. ožujka
PETAK, 13. ožujka
SUBOTA, 14. ožujka

NEDJELJA, 15. ožujka

KROZ CIJELU KORIZMU U NAŠOJ
CRKVI JE POBOŽNOST KRIŽNOG
PUTA PETKOM I NEDJELJOM
POLA SATA PRIJE VEČERNJE
SVETE MISE.
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RASPORED EUHARISTIJSKIH SLAVLJA
Nedjeljom u 9 i u 17 sati. Radnim danom u 17 sati.
Ponedjeljkom nema svete mise.

