
Kapela sv. Jeronima

Svećeničko bratstvo sv. Pija X.

Zrinsko-frankopanska 58 – 21000 Split

OBAVIJESNI LISTIĆ
Prosinac 2019.

RASPORED SV. MISA:

Datum Raz. Liturgijski dan Sat

1. 12. I. I. nedjelja došašća 9 h

8. 12. I.
Bezgrješno Začeće BDM

(sp.: II. nedjelja došašća)
18 h

9. 12. III. Svagdan došašća 6 h

15. 12. I. III. nedjelja došašća (Gaudete) 9 h*

22. 12. I. IV. nedjelja došašća 18 h

23. 12. (pon.) II. Svagdan došašća 6 h

24. 12. (ut.) I. Badnjak 6 h

25. 12. (sri.) I. Božić – rođenje Gospodinovo
Ponoćka,

9 h

26. 12. (čet.) II. sv. Stjepan, prvomučenik 9 h

29. 12. II. Nedjelja u božićnoj osmini 18 h

30. 12. (pon.) II. VI. dan božićne osmine 7 h
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4. 1. IV. Subotnja služba BDM (prva subota) 18 h

5. 1. (ned.) II. Ime Isusovo 9 h

6. 1. (pon.) I. Bogojavljenje 9 h

Napomene:

-  prilika  za  sv.  Ispovijed je  pola  sata  prije  svake  sv.  Mise.  Svećenik

ispovijeda do pet minuta prije početka sv.  Mise jer  Misa treba započeti  na

vrijeme.  Ponekad postoji  mogućnost za Ispovijed  nakon sv. Mise, ovisno o

svećenikovim mogućnostima. U tom slučaju ipak ne odgovara sakramentalnoj

logici da se Ispovijedi pristupa ako smo primili Pričest, osim zbog iznimnoga

razloga  (npr.  pobožnost  prvih  subota).  Nakon božićnih  Misa  svećenik  ne

ispovijeda.

-  nakon  sv.  Mise  na  blagdan  Bezgrešnoga  Začeća  (8.  12.)  bit  će  održan

nagovor o apostolatu Vojske Bezgrješne uz mogućnost primanja u  MI.

- u nedjelju 15. 12. neće biti sv. Mise, već će se u kapeli moliti Ružarij (sva tri

otajstva sv. Krunice).

- Misa ponoćka za Božić započinje točno u ponoć. Ako smo prisutni na obje

božićne Mise, sveta Pričest prima se samo jednom.

-  prve subote u siječnju (4.  1.)  održat  će se nakon sv.  Mise  euharistijsko

klanjanje do ponoći. Kratko klanjanje održat će se nakon sv. Mise također

nakon jutarnje božićne Mise i na blagdan Bogojavljenja.

-  na  dan uoči  Bogojavljenja  (nedjelja,  5.  1.)  nakon  sv.  Mise  održat  će  se

blagoslov vode.

-  u božićnom vremenu i  oko Bogojavljenja održat će se blagoslov domova

prema pojedinačnom dogovoru sa svećenikom.
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