
RASPORED SUDJELOVANJA I ANIMIRANJA 
VJERNIKA DOMAĆE ŽUPE, TE DRUGIH ŽUPA I ZAJEDNICA GRADA 

u korizmenoj inicijativi „24 sata za Gospodina“  
 

u župi i svetištu Gospe Brze Pomoći u Sl. Brodu 1 
 

Petak, 4. 3. 2016. 
 

18 sati – križni put 
18,30 sati – sv. misa početka inicijative 

nakon večernje mise – izlaganje Presvetoga,  
te klanjanje za domaće župljane (animira veliki pjevački zbor) 

 

klanjanje do ponoći animiraju svećenici i vjernici drugih župa i zajednica grada; 
uvijek su dobrodošli svi domaći i drugi vjernici: 

20 sati – vjernici župe Sl. Brod 9 (Budainka) 
21 sat – vjernici župe Sl. Brod 2 (Mali Pariz) 

22 sata – vjernici župe Sl. Brod 10 (Hebrang) 
23 sata – vjernici župe Sl. Brod 8 (Brod. Vinogorje) 

24 sata – članovi Zajednice „Molitva i riječ“ i drugih molitvenih zajednica 
 

prilika za ispovijed od 17,30 h do 23 h 
 

Subota, 5. 3. 2016. 
 

u klanjanju nakon ponoći dežuraju prijavljeni vjernici,  
napose sudionici inicijative „40 dana za život“ 

/dobro je da se jave u ured da se cijelo vrijeme osigura dežurstvo molitve/ 
 

6,30 sati – Služba čitanja i Jutarnja                                                                               
(vode domaći svećenici i redovnice, dobrodošli svi vjernici) 

 

7,30 sati – klanjanje s pobožnošću Božjem milosrđu za domaće župljane i sve 
štovatelje Božjega milosrđa (animiraju Anđeline prijateljice i prijatelji) 

8,30 sati – sv. misa 
nakon mise  – nastavak klanjanja s molitvom žalosnih otajstava krunice za sve 
vjernike (animiraju članovi FSR-a) 

klanjanje dalje animiraju svećenici i vjernici drugih župa grada,                           
te domaće župe, a uvijek su dobrodošli svi drugi vjernici: 

10 sati – vjernici župa Sl. Brod 3 i 4 (Krajiška i Jelas) 
11 sati – vjernici župe Sl. Brod 7 (Kolonija) 
12 sati – vjernici župe Podvinje 
13 sati – prvopričesnici i druga šk. djeca s roditeljima iz domaće župe 



14 sati – vjernici župe Sl. Brod 5 
15 sati – vjernici župe Brodski Varoš 
16 sati – krizmenici 1. i 2. razreda SŠ, te mladi domaće župe i FRAME 
17 sati – vjernici župe Sl. Brod 6 (Mikrorajon), te odrasli vjernici domaće župe 

 

18 sati – pobožnost Božjem milosrđu i blagoslov s Presvetim 
18,30 sati – sv. misa zahvalnica 

 

prilika za ispovijed od 8 h do 12 h i od 14 h do 19,30 h 
 
 

NAPOMENE SVIMA KOJI PRIPREMAJU KLANJANJA 
napose svećenicima i animatorima skupina 

 

+ ovo molitveno bdjenje treba nadasve biti oslonjeno na čitanje i promišljanje 
Božje riječi, napose navještajem Boga kao Oca milosrđa, te njegova milosrđa 
prema nama, te naše krhkosti i grešnosti, pa zato potrebe za Očevim 
milosrđem (moguće je da po nekim „satom klanjanja“ nazočni svećenik ima 
nagovor nakon pročitanoga biblijskoga teksta); u tom je smislu dobro u 
središte stavljati sakramenat pomirenja kao prigodu sa susret s Očevim 
milosrđem i njegovo primanje; 
 

+ dobro je da molitve i pjesme budu u tom raspoloženju tj. pokorničkoga, 
pokajničkoga karaktera, katkada i sa svojevrsnim ispitom savjesti, budući ovo 
bdjenje treba biti priprava za pristup sakramentu ispovijedi – bilo u tom 
vremena, kada će biti prigoda i za ispovijed, bilo za naše „velike uskrsne 
ispovijedi“ koje će uslijediti; 
 

+ kroz vrijeme večeri petka i samoga subotnjega dana bit će prigoda za 
ispovijed (barem jedan ili dvojica svećenika će dežurati; po potrebi i trojica), a 
za to ću još načiniti raspored, pa je dobro i to istaknuti vjernicima; 
 

+ možda je dobro klanjanje tako pripremiti i voditi da ono traje 50-55 minuta, 
kako bi se mogle izmijeniti skupine koje završavaju i one koje dolaze; 
 

+ po noći će biti  „dežurstva“ klanjanja u prijavljenim skupinama, a 
ispovijedanja neće biti; 
 

+ kako je ovo dulje, 24-satno vrijeme klanja, k tome i u korizmenom vremenu, 
ne predviđamo nikakve zajedničke okrjepe za vjernike, a svećenici su uvijek 
dobrodošli u župni dom na okrjepu; 
 
 

Hvala Vam svima što ćete animirati i, koliko je moguće,  
doći sa svojim župljanima, odnosno članovima molitvenih i drugih skupina! 


