
6. Nedjelja kroz godinu 
16. veljače 2020. 

Ovaj tjedan slavimo: 
 Subota: Katedra sv. Petra 

Od petka do nedjelje u našem Svetištu održavat će se Škola animatora 
Franjevačke mladeži Zagrebačkog i Riječkog područnog bratstva. Na ovom 
susretu okupit će se 70-ak mladih koji će se educirati kako voditi susrete 
mladih u Frami. Preporučamo ih u vaše molitve, a možete nam se pridružiti 
na euharistijskim slavljima koje će oni animirati u petak i subotu u 18:30 i u 
nedjelju u 11:30.  

Potičemo vas da nam se pridružite u pobožnostima koje svakoga tjedna 
imamo u našem Svetištu, utorkom prije večernje mise molimo pobožnost sv. 
Antunu, a četvrtkom nakon večernje mise imamo klanjanje pred Presvetim. 
Također vas pozivamo da izaberete nešto od duhovne ponude našega Svetišta 
te da se priključite redovnim aktivnostima koje vam nudimo. Tu je biblijski 
sat koji vodi fra Tomislav srijedom u 19:30, petkom u 20:15 su susreti mladih 
iz Frame, utorkom i petkom u 19 sati su probe mješovitog Zbora Svetišta. 

Na web stranici Svetišta svaki tjedan možete pronaći ove obavijesti i aktualni 
Trsatski listić, a od sada tamo možete pronaći i snimku biblijskog susreta koji 
se održava u Auli srijedom u 19:30. Na biblijskom satu se razmatraju 
nedjeljna biblijska čitanja te je to dobra priprema za nedjeljno euharistijsko 
slavlje ukoliko ne možete doći na biblijski sat. 

Susret krizmanika trsatskog dekanata biti će u subotu, 22. veljače u župi sv. 
Ane na Gornjoj Vežici. Susret počinje u 10 sati i traje do oko 14 sati. Susret 
organizira Ured za pastoral mladih naše nadbiskupije, a uključuje predavanje,  
svjedočanstva, radionice, igrokaz i kviz. Također će biti pokorničko bogoslužje 
i prilika za ispovijed. U susret je uključen i ručak te je kotizacija za to 30 kuna, 
a to će biti raspoređeno kao i dosadašnjih godina tako da 10 kuna po osobi 
plaća dekanat, 10 kuna župa, a preostalih 10 kuna plaćaju sami krizmanici. 
Krizmanici novac mogu donijeti u srijedu na vjeronauk. 

Potičemo sve mlade koji žele sudjelovati na Susretu hrvatske katoličke 
mladeži u Zagrebu da se prijave u Centru za mlade bl. Miroslav Bulešić. Tamo 
će se održavati i pripravne kateheze za taj susret. 

Preporučujemo vam novi broj Glasa koncila kao i ostali katolički tisak koji 
možete potražiti u našoj suvenirnici. 


