
  
ŠESTA  VAZMENA NEDJELJA 

 Iz crkvenog kalendara za ovaj tjedan ističem: u srijedu je blagdan posvete bazilike 
svetoga Franje u Asizu; u četvrtak je svetkovina Uzašašća Gospodinova. Mise će 
biti kao i radnim danom. 

 U utorak je 11. u nizu od 13 utoraka u čast sv. Antunu. Molitve i pobožnost našem 
nebeskom zaštitniku molimo od 18.30 sati. 

 S ovim tjednom ćemo završiti sa župnom katehezom, pa molim sve polaznike 
župnog vjeronauka, pjevače i ostale, da dođu u subotu u 10.00 sati na završni 
susret. Osobito molim da dođu sedmaši jer trebaju dobiti potvrde o pohađanju 
vjeronauka, s kojima će se na godinu prijaviti za pripravu na krizmu. Oni sedmaši 
koji nisu ove godine pohađali župni vjeronauk neće moći dogodine na krizmu. 

 Prvopričesnici imaju svoj program za ovaj tjedan pa ga neću ponavljati. Oni će biti u 
središtu naše vjerske pažnje kroz ovaj tjedan, jer u nedjelju u 11.00 sati prvi puta 
pristupaju blagovanju Tijela Kristova. 

 U subotu, 27.svibnja u 16.00 sati, kod spomen obilježja na Kipišću je komemoracija i 
sveta misa za sve pobijene i nestale iza II. svj. rata iz ovih okolnih župa i općina. 
Pozivam da se odazovete na ovaj godišnji spomen i molitvu za sve nevino stradale. 

 U slijedeću nedjelju, 28.svibnja u Možđencu u 9.30 sati je proslava naslovnika 
crkve Hrvatskih mučenika. Nakon mise će biti polaganje vijenaca i svijeća te 
molitva i odrješenje za sve poginule, kod spomenika ispred crkve. 

 Na večernjoj misi u slijedeću nedjelju, pjevat će nam uz pratnju instrumenata, KUD 
Petrijanec. Nakon mise će izvesti još dvije pjesme. Pozivam vas da se odazovemo i 
dođemo, te budemo pravi domaćini na misi a i poslije mise uz druženje. 

 Zahvaljujem svima koji su doprinijeli za crkvene potrebe, bilo u novčanom prilogu 
bilo u cvijeću, ili pak svojim radom… 
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