
3. Korizmena nedjelja 
15. ožujka 2020. 

Tjedan je solidarnosti i zajedništva s Crkvom u Bosni i Hercegovini. U škrabici 
na oltaru sv. Nikole skupljamo vaše priloge. Hvala vam na vašoj dobroti. 

U četvrtak slavimo svetkovinu sv. Josipa. Mise su kao radnim danom. 
Također počinje i 13 utoraka sv. Antunu.  

Ispred crkve FSR prodaje ukrasne lonce za cvijeće za prihvatilište Ruže sv. 
Franje. 

Kroz korizmu križni put molimo svakog petka u 17:50 u crkvi i nedjeljom u 17 
sati na Fortici, ako nas posluži vrijeme, ako ne onda u crkvi. 

Naš Nadbiskup je donio sljedeće upute u vezi sudjelovanja na vjerskim 
obredima kojih smo se dužni pridržavati. Vjernicima i svećenicima: 

neka se pridržavaju preporuka i općih mjera zaštite od respiratornih 
zaraznih bolesti, 

neka ne dolaze na vjerska slavlja i okupljanja u slučaju bolesti i pojave 
simptoma infekcije dišnih putova, 

neka ne dolaze na vjerska okupljanja i vjerska slavlja osobe koje su bile u 
područjima zahvaćenim širenjem zaraze ili su bile u doticaju s osobama 
koje su oboljele od koronavirusa, 

neka ne dolaze na vjerska slavlja i druga vjerska okupljanja djeca i svi u 
starijoj životnoj dobi i osobe s kroničnim bolestima. 

neka se vjernici pričešćuju primanjem svete hostije na dlan jedne ruke, 
kako bi drugom rukom hostiju prinijeli svojim ustima 

Molim vas da djeca, stariji, bolesni i nemoćni do daljnjega ostanu u svojim 
domovima i prate svetu misu posredstvom televizije. 

Dok nema nastave u školama neće biti niti župnog vjeronauka. 

Mi fratri u samostanu ćemo svaku večer u 20:30 pred čudotvornim likom 
Gospe Trsatske moliti za sve vas, za sve zdravstvene djelatnike, za sve oboljele 
i sve u karantenama. Pridružite nam se u molitvi u isto vrijeme u svojim 
obiteljskim domovima da nas zaštiti Ona koja je zdravlje bolesnih. Možete nas 
i pratiti uživo na našoj facebook stranici i moliti s nama svaku večer u 20:30 
sati.


