O G L A S I - HKZ - 06.09.2020
Danas je 2. nedjelja kroz godinu, Zaharija
Za ovaj vikend su sv. Mise: Ludwigshafen- subota u 19:00 sati; Speyer: nedjelju u 09:00 sati
Ludwigshafenu: u 10:30 sati i 12:00 sati
Kroz sljedeći tjedan slavimo:
Ponedjeljak:
Utorak:
Srijeda:
Četvrtak:
Petak:
Subota:

Marko Križevčanin
Rođenje BDM – Mala Gospa
Strahimir
Nikola Tolentino
Gospa Vel. Zavjeta

Ime Marijino

Sljedeća nedjelja 24. kroz godinu i raspored svetih misa je kao i ove nedjelje.
Korona još traje... nagovještaju još težu situaciju... Tko ima simptome korone neka ne dolazi na sv. misu...
Čuvajmo svoje i tuđe zdravlje. Njemački župnik nam je produljio dopuštenje za sv. Misu u subotu u 19, u
nedjelju u 10,30 i u 12 sati. NE TREBA SE PRIJAVLJIVATI, već - mi ćemo se služiti dosadašnjim
upisom. Ako netko nije upisan, redari će ga upisati.... U 12 sati ste nabrojniji, pa dodjite na sv. Misu u
subotu u 19, ili nedjelja 10,30. Ako bi se popunile klupe, bit će mjesta za stajanje... Dolaženje sa maskom.
Hvala na razumjevanju.
Slijedeće i svake srijede je KLANJANJE pred Presvetim u 19 sati.
NJEMAČKI BISKUPI POZIVAJU SVE VJERNIKE NA MOLITVU PROTIV
KORONAPANDEMIJE DANAS 06.09.2020 .
Korona je zahvatila cijeli svijet i mnogi ostaju bez posla, jedva preživljavaju ,a posebno je teško
siromašnom svijetu, koji nema ni uvjeta za higijenu, ni liječenje te u velikom broju umiru. Uvijek u povijesti
kada je bila kuga ili teški događaji ljudi su voše molili, postili i zavjetovali. Ima mnogo zapisanih čudesa
Božje pomoći i prestanka bolesti. Zato molimo skupa sa cijelom njemačkom Crkvom. Dođite toga dana 20
minuta prije sv. Mise: molimo svi skupa krunicu. Prikažimo svetu misu na tu nakanu te ostanimo nekoliko
minuta poslije pričesti u molitvu da nas Bog oslobodi od ove bolesti.
VJERONAUK:
SPEYER: četvrtkom u 17:30 sati novi prvopričesnici, u 18:00 sati odgođeni prvopričesnici, 18:30 sati svi
ostali, u 19:00 krizmanici.
LUDWIGSHAFEN: petkom 8 i 9 razred od 18:00 – 18:45 sati.
Subotom:II i III razred( novi prvopričesnici) od 09:30 -10:15 sati
IV( odgođeni prvopričesnici), V i VI razred od 10:30-11:15
Molim mladence koji se misle vjenčati, bit će im potreban Tečaj priprave za brak, - da mi se ovaj
tjedan jave.
ZAHVALA VRIJEDNIM LJUDIMA ZA UREĐENJE DVORIŠTA I OKOLIŠA CRKVE.
Tisak: Glas Koncila
* Sve možete pročitati na našoj Web stranici:www.hkm-lu.de

