AKTIVNOSTI

ŽUPNE INFORMACIJE

KATEHEZE ZA PRVOPRIČESNIKE

RASPORED MISA I POBOŽNOSTI

OŠ. Bartol Kašić i Ivan Meštrović utorkom i
srijedom u dvorani "Dominik Savio".
SALOŠ u prostorima crkve Duha Svetoga za
vrijeme redovite nastave.

SVETIŠTE SVETA MATI SLOBODE

KATEHEZE ZA KRIZMANIKE
Ponedjeljkom – OŠ. Ivan Meštrović
Utorkom – OŠ. Bartol Kašić
U 20:00 u dvorani "Bl. Alojzije Stepinac".
VJERONAUK ZA SREDNJOŠKOLCE
Nedjeljom u 20:00 u dvorani "Bl. Alojzije Stepinac".
VJERONAUK ZA STUDENTE
Srijedom u 20:00 u dvorani "Don Petar Šimić".

Ispovijed:
Nedjeljom prije sv. misa, ostalim danima od 18:30

Klanjanje:
Četvrtkom nakon večernje mise (u tišini u kapelici)
Petkom nakon večernje mise (za domovinu)

Zadnje nedjelje u mjesecu u 17:00, a u došašću i
korizmi svake nedjelje u dvorani "Don Petar Šimić".

CRKVA DUHA SVETOGA

OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE

SV. MISE svakim danom u 07:00

Utorkom od 17:00-19:00 s južne strane svetišta.
Info: 099 844 8707 ili obiteljska.sms@gmail.com

ŽUPNI URED

KREATIVNA RADIONICA
Četvrtkom u 17:00 u dvorani "Marija Pomoćnica".
Izrađuje se potrebito za župnu zajednicu.
INSTRUKCIJE
Za djecu osnovne i srednje škole.
Od ponedjeljka do četvrtka od 19:40 - 21:00 u
dvorani "Marija Pomoćnica".
ORATORIJ

ujutro od 09:00 - 11:00
poslijepodne od 16:00-18:00
*ulaz je s južne strane crkve
don Danijel Vidović, župnik
mob: 099 793 2222
tel: 01 3636 521
SUVENIRNICA
Otvorena je svake nedjelje iza svih sv. misa.
Ovdje možete nabaviti kršćansku literaturu raznih
izdavačkih kuća i prigodne suvenire.
DOBROVOLJNI PRILOG ZA ŽUPU
Možete uplatiti na žiro račun:
4223400091110911373

Svaki radni dan od 19:30 do 21:30.
Subotnje radionice od 11:00 do 12:00:
Q&A – od 5. do 8. razreda
Znanstvena skupina – od 5. do 8. razreda
Komunikac&ja – od 5. do 8. razreda
Domaćinstvo – za djevojčice i dječake od 3. do 8.
razreda
Kako? (kreativna akademija kazališta i odgoja) –
za sve razrede osnovne škole
Kreativna radionica – od 3. do 8. razreda
Dječji zbor "Don Boscova radost"
Ministranti – za dječake od 4. do 8. razreda

Župa Duha Svetoga

3. Korizmena nedjelja

15. ožujka 2020. - Godina: VIII - Broj: 341

Krunica:
Svaki dan u 18:20 i u 21:30 (na dvorištu)

Kapelica:
Otvorena je svaki dan od 6:30 do 21:30

Srijedom u 18:20 u crkvi Sv. Mati Slobode.
Molitva krunice i pobožnost sv. Josipu.

Jarunska lađa

SV. MISE
Nedjeljom: 09:00, 10:30, 12:00, 19:00
Svetkovinama: 7:00, 10:30, 19:00
Ostalim danima: 7:00, 19:00

KATEHEZE ZA ODRASLE

MOLITVENA ZAJEDNICA SV. JOSIPA

Župni listić

Odredbe i upute o liturgijskim slavljima i okupljanjima vjernika zbog koronavirusa
Suočeni sa životnim okolnostima, nastalima zbog širenja bolesti COVID-19, uzrokovane novim
koronavirusom (SARS-CoV-2) u cijelome svijetu, u Europi i u našoj Domovini, a pozorni na upute
mjerodavnih služba, u svojoj smo crkvenoj odgovornosti pozvani vjerničkim duhom razmatrati kako
se trebamo ponašati, što trebamo činiti iz jubavi prema bližnjima i na koji način najviše pomoći
potrebitima. Ujedno izražavamo zahvalnost medicinskomu osoblju i svima koji služe dobrobiti
našega zdravlja i skrbi za bolesne.
Na temelju općih uputa koje su dane u Hrvatskoj glede okupljanja ljudi, a imajući u vidu naše
vjerničke zajednice, liturgijska slavlja i molitvene susrete na području Zagrebačke nadbiskupije,
pozivam svećenike i vjernike da se – do novih uputa – pridržavaju sljedećega:
1. Neka se u narednome razdoblju suzdrže od dolaska na liturgijska slavlja i pobožnosti:
a) svi koji imaju simptome infekcije dišnih putova ili određene respiratorne poteškoće;
b) svi koji su bili u krajevima koji se smatraju žarištima zaraze ili pak u kontaktu s osobama koje bi
mogle biti nositelji virusa;
c) starije osobe, a naročito kronični bolesnici;
d) sve te osobe neka u svojim domovima budu molitvom povezane s vjerničkom zajednicom u
crkvi.
2. Neka se u škropionicama na ulazima i na drugim mjestima u crkvama i kapelama ne čuva i ne
ulijeva blagoslovljena voda; neka te posude ostanu prazne i kao takve znak čežnje i poziva da svoju
krsnu milost snažnije svjedočimo. Stoga će vjernici pri ulasku i izlasku iz crkve pokleknuti ili se
duboko nakloniti znamenujući se znakom križa bez blagoslovljene vode.
3. Neka se kao gesta pružanja mira u slavlju euharistije ili u službama Božje riječi ne koristi
uobičajena gesta rukovanja.
4. Primanje svete pričesti u redovitosti prilika poznaje dva oblika: na jezik ili na ruke. Sasvim je
razumljivo da će u ovim neredovitim prilikama vjernici biti pričešćivani primanjem svete hostije na
dlan jedne ruke, kako bi drugom rukom hostiju prinijeli svojim ustima. Neka i ta gesta u pobožnosti
bude poticaj da živimo svjesni toga nebeskoga dara koji primamo.
Blažena Djevice Marijo, Zdravlje bolesnih, moli za nas!
Sve vas u Gospodinu pozdravljam.
Vaš nadbiskup, + Josip kard. Bozanić, v.r.

Izdaje i odgovara:
RKT. ŽUPNI URED DUHA SVETOGA

Ul. don Petra Šimića 1, 10000 Zagreb

zupa.jarun@zg-nadbiskupija.hr

www.zupa-duhasvetoga-jarun.hr

ČITANJA
I. ČITANJE (Izl 17, 3-7)
Psalam 95, 1-2, 6-9
II. ČITANJE (Rim 5, 1-2.5-8)
EVANĐELJE
Dođe dakle u samarijski grad koji se zove
Sihar, blizu imanja što ga Jakov dade
svojemu sinu Josipu. Ondje bijaše zdenac
Jakovljev. Isus je umoran od puta sjedio
na zdencu. Bila je otprilike šesta ura.
Dođe neka žena Samarijanka zahvatiti
vode. Kaže joj Isus: "Daj mi piti!" Njegovi
učenici bijahu otišli u grad kupiti hrane.
Kaže mu na to Samarijanka: "Kako ti,
Židov, išteš piti od mene, Samarijanke?
"Jer Židovi se ne druže sa Samarijancima.
Isus joj odgovori: "Kad bi znala dar Božji i
tko je onaj koji ti veli: 'Daj mi piti', ti bi u
njega zaiskala i on bi ti dao vode žive."
Odvrati mu žena: "Gospodine, ta nemaš
ni čime bi zahvatio, a zdenac je dubok.
Otkuda ti dakle voda živa? Zar si ti možda
veći od oca našeg Jakova koji nam dade
ovaj zdenac i sam je iz njega pio, a i
sinovi njegovi i stada njegova?"
(...)
Mnogi Samarijanci iz onoga grada
povjerovaše u njega zbog riječi žene koja
je svjedočila: "Kazao mi je sve što sam
počinila." Kad su dakle Samarijanci došli k
njemu, moljahu ga da ostane u njih. I
ostade ondje dva dana. Tada ih je još
mnogo više povjerovalo zbog njegove
riječi pa govorahu ženi: "Sada više ne
vjerujemo zbog tvoga kazivanja; ta sami
smo čuli i znamo: ovo je uistinu Spasitelj
svijeta."
(Iv 4, 5-42)

JESTE LI ZNALI?
IZVANREDNA DEVETNICA
S obzirom na izvanredno stanje
stvoreno širenjem koronavirusa u
većem dijelu svijeta, Vrhovni poglavar
Ángel Fernández Artime, poziva
salezijance, članove salezijanske
obitelji i mlade da obnove povjerenje
u Mariju Pomoćnicu kršćana, slijedeći
primjer don Bosca u sličnim
okolnostima.
Iz tog razloga, predlaže da se moli
izvanredna devetnica od 15. do 23.
ožujka i da se zaključi 24. ožujka,
mjesečnim
spomendanom Marije Pomoćnice.
Kako moliti:
Očenaš, Zdravo Marijo, Slava ocu
Zaziv: Budi svaki čas hvaljen i
slavljen Isuse u Presvetom
oltarskom sakramentu
Zdravo Kraljice

VIJESTI
KORIZMA 2020.

KATEHEZE ZA ODRASLE

Kižni put je utorkom i petkom u 18:20h u
crkvi Sv. Mati Slobode. U crkvi Duha
Svetoga petkom u 17h, a po završetku je
sv. misa. Zbog toga petkom ujutro u crkvi
Duha Svetoga neće biti sv. mise.

Kateheze su kroz korizmu svake nedjelje u
17h u dvorani "Don Petar Šimić"

Tijekom korizmenih petaka kupit će se
milostinja na sv. misama koja će biti
namijenjena za popravke i uređenja u
našim crkvama.

Od 17.3. u 20h do 22.3. u 9 sati, u našoj
crkvi Sveta Mati Slobode (unutarnja kapela)
čiatat će se Riječ Božja. Pozivamo vas da
kroz to vrijeme dođete pred Svetohranište
slušati i moliti, za posvećenje naših obitelji,
župe i Domovine Hrvatske.

SOLIDARNOST S CRKVOM U BIH
Prošli tjedan bio je tjedan solidarnosti i
zajedništva s Crkvom u Bosni i Hercegovini
Kao župna zajednica pozvani smo pomoći
Crkvi u BiH. Ispred oltara bit će košare u
kojima možete ostaviti svoj doprinos.
SVETKOVINA SV. JOSIPA
U četvrtak, 19. ožujka, sv. mise bit će u
crkvi Sv. Mati Slobode u 7, 10:30 i 19h, a u
crkvi Duha Svetoga u 7h.

Zaziv: Marijo Pomoćnice kršćana,
moli za nas!

TEČAJ - ŽENA ZNA

Nakon što se sve molitve izmole tri
puta, završava se molitvom Marijo,
moguća Djevice koju je sastavio sv.
Ivan Bosco, a glasi:

Drugo predavanje tečaja o prirodnom
planiranju obitelji i Billingsovoj metodi
održavat će se u utorak, 17.3. u 20h u
dvorani "Don Petar Šimić".

Marijo, moguća Djevice!
Ti velika i slavna obrano Crkve!
Ti osobita pomoćnice kršćana!
Ti koja obraćaš neprijatelja, ti koja
uklanjaš krivovjerja,
ti nas prati svojom majčinskom
zaštitom,
priteci nam u našim potrebama,
a u času naše smrti primi nas u
vječnu slavu Očeva kraljevstva.
Amen.

CJELODNEVNO ČITANJE BOŽJE RIJEČI

MZ. MILOSRDNO SRCE ISUSOVO
Zajednica se sastaje nedjeljom u 16h u
unutarnjoj kapelici crkve Sv. Mati Slobode.
16:00 – 17:15h molimo za duše u čistilištu
17:15 – 17:45h molimo za biskupe,
svećenike, obitelji, osobne nakane
Možete slobodno odabrati vrijeme dolaska i
odlaska! Svi ste dobrodošli!

OVAJ TJEDAN SLAVIMO

KONFERENCIJA ZA MUŠKARCE - VIRTUS
Konferencija za muškarce svih dobi održat
će se u subotu 21.3. u dvorani "Don Petar
Šimić" od 15h do 20h. Prijaviti se možete
peko linka: www.e-zupe.com/prijava/723
Prijava je potpuna tek nakon uplate od 50kn
(uključuje večeru) u župnom uredu ili na
račun: Udruga građana Sv. Mati Slobode
HR3423400091511048351 (Opis uplate:
Konferencija Virtus - Vaše ime i prezime)

19. ožujka: Sveti Josip, zaručnik Bl.
Dj. Marije – svetkovina
22. ožujka: ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA

KRŠTENI
Nikol Jurišić (roditelji Nik i Ivana)
Mateo Škrobonja (roditelji Zoran i Nina)
Toma Galić (roditelji Domagoj i Marija)
UMRLI
Stanislav Jurina (1947.)
Đurđica Bendek (1928.)
Ivan Pečenjak (1925.)
Vjekoslav Rod (1941.)
Miloš Viktor Manestar (1933.)

