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PETA KORIZMENA NEDJELJA (21./03./2021.)
Župe Ravno i Trebinja

Danas (21./03./2021.) PETA KORIZMENA NEDJELJA
Svete Mise u našim župama bit će:
Trebinja u 10:00 sati (Za +Marka Pijevića i ost. ++ iz ob.)
Ravno u 11:00 sati (Pro populo)

RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN

24. 03. srijeda – Ravno u 11:00 sati ( ISPOVIJED )
Trebinja u 11:00 sati ( ISPOVIJED )

25. 03. četvrtak – Trebinja u 18:00 sati (Za + Zvonimira Prkačina)
Ravno u 19:00 sati (Jedna osoba na nakanu)

26. 03. petak – Trebinja u 19:00 sati (Za ++ Antu i Cviju Vukasović)
Trebinja KRIŽNI PUT u 18:30 sati
– Ravno (OBLAT) u 16:30 sati (Jedna osoba za zdravlje)

Ravno KRIŽNI PUT (OBLAT) u 16:00 sati

27. 03. subota – ISPOVIJED U NEUMU

Slijedeća nedjelja (28./03./2021.) CVJETNICA
Svete Mise sljedeće nedjelje nedjelje u našim župama bit će:
Trebinja u 10:00 sati (Pro populo)
Ravno u 12:00 sati (Za ++ Ivu i Mariju Šimunović)

- Križni put: Križni put je svakoga petka prema napisanom rasporedu. Korizmu obilježavaju tri stvari;
post, molitva i djela milosrđa-milostinja. Budimo dionici ove pobožnosti i pratimo Isusa na njegovom
Križnom putu razmatrajući njegovu pregorku muku. U ovome tjednu imati ćemo križni put te sv. Misu na
OBLATU prema rasporedu koji je napisan.

- U srijedu je velika ispovijed, pozivam vas da se iskreno, pobožno i potpuno ispovijedimo. Na ulazu u
crkvu imati će te letak ispita savijesti pa vam to može pomoći u promišljanju. Takođe, u velikom tjednu
biti ću na raspolaganju u određenim terminima za sv. Ispovijed . Za teške bolesnike u svako doba!
Redovita Ispovijed starih i bolesnih zbog novonastale situacije biti će nakon Uskrsa.

-Na ovu, 5 korizmenu nedjelju je Pokorničko korizmeno hodočašće u Svetište Kraljice Mira u Hrasno,
župe: Domanović, Ravno i Trebinja. oni koji žele mogu poći osobnim autima, uz pridržavanje
epidemioloških mjera! Program u Svetištu: u 15,00 s. Križni put, u 15,30 s. Ispovijed, a u 16,00 s. sv.
Misa.
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