RASPORED SVETIH MISA
02.02. - Prikaz. Gospodnje - Sviječnica Freiburg

1800

03.02. - Sv. Blaž

Freiburg

1800

04.02. - 5. nedjelja kroz godinu

Freiburg
Rheinfelden
Neustadt

0930
1230
1630

11.02. - 6. nedjelja kroz godinu

Freiburg
Rheinfelden
Albbruck
Freiburg

0930
1230
1500
1800

(u misijskoj kapeli)

14.02. - Pepelnica (Čista srijeda)

(u misijskoj kapeli)

(u misijskoj kapeli)

18.02. - 1. korizmena nedjelja

25.02. - 2. korizmena nedjelja

Freiburg
Rheinfelden
Neustadt
Freiburg
Rheinfelden
Albbruck

0930
1230
1630
0930
1230
1500

Radnim danima sv. Mise su u 1800 sati u misijskoj kapelici!
Subotnja večernja sv. misa je također u 1800 sati u misijskoj kapelici i vrijedi kao zamjena za nedjeljnu sv. Misu za one koji, iz
opravdanih razloga, ne mogu sudjelovati na nedjeljnoj sv. Misi.

KRŠTENJE je potrebno najaviti barem tri do
četiri tjedna prije, da bi se roditelji i kumovi
mogli pripraviti i osigurati termin u župi i
crkvi krštenja. Kumovi trebaju biti uzornog
kršćanskog života, kršteni, krizmani i ako su
u braku, da su crkveno vjenčani.
VJENČANJE je potrebno najaviti što ranije
barem 6 mjeseci prije kako bi se mladenci
mogli pripraviti za sakrament i u župi oglasiti. Također se mora osigurati termin u
crkvi vjenčanja.
ISPOVIJED je moguće obaviti svake nedjelje
prije svetih misa te na dnevnoj večernjoj misi u Freiburgu. Molimo da nam prijavite teže
bolesnike potrebne svetih sakramenta da ih
posjetimo, pogotovo ako im treba podijeliti
svete sakramente ispovijedi, pričesti i bolesničkog pomazanja za okrijepu i ozdravljenje.
RADNO VRIJEME MISIJSKOG UREDA:
Ponedjeljak: 9 – 12 sati
Utorak:
9 – 12
Četvrtak:
9 – 12
Petak:
9 – 12
Subota:
8 – 12
Uvijek se može nazvati i ostaviti poruku na
telefonskoj sekretarici.

Zajednička obiteljska molitva
Korizma je dobra prilika da obitelj u svoju svakodnevnicu krene uvoditi obiteljsku molitvu. Obiteljska
molitva je svakako jedna od najvažnijih molitvi i jako je moćna. Iz nje izvire snaga kršćanske obitelji i svećenici je preporučuju posebno u korizmi jer rješava nesuglasice i napetosti u obitelji.
I sam papa Franjo preporuča obiteljsku molitvu kroz vrijeme korizme. Kao povlašteno mjesto u kojem se
može živjeti iskustvo radosti praštanja Sveti Otac vidi upravo obitelj. Obitelj je, ističe, temeljna zajednica
društva i Crkve, mjesto u kojem se žive najintimniji i najbliži odnosi i komunikacija. Upravo je zato obitelj
mjesto i najvećih međusobnih ranjavanja i uvreda. On kaže: „Praštanje je bit ljubavi koja može razumjeti
pogreške i ispraviti ih. U obitelji se odgaja za oprost, zato što smo sigurni da ćemo u njoj pronaći razumijevanje i
podršku, unatoč pogreškama koje možemo učiniti“.
I sveta majka Tereza govorila je: „Obitelj koja moli ostaje zajedno“.
Molitva Presvetom Trojstvu za obitelj:
Slavimo te Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si dostojanstvo obitelji ustanovio na sliku svoga Trojstvenog
zajedništva ljubavi. Klanjamo ti se, Gospodine Isuse Kriste, Otkupitelju naš, jer si se udostojao roditi u ljudskoj
obitelji i jer si svojom žrtvom na križu bračnu ljubav od rane grijeha iscjelio, te bračno i obiteljsko zajedništvo
ljubavi i vjernosti učinio sakramentom svoga saveza s Crkvom. Hvalimo te, Duše Sveti Tješitelju, koji po
sakramentu ženidbe, zajedničkoj molitvi i nedjeljnoj euharistiji, kršćansku obitelj neraskidivo ujedinjuješ i
posvećuješ, da može biti svetište života i škola kršćanske ljubavi. Ponizno te molimo, Svemogući Bože, da se
po uzoru na Svetu Obitelj, u našem kršćanskom domu, ostvari božanski naum o braku i obitelji - da naša
obitelj bude istinska zajednica vjere, života i ljubavi.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen!

