HRVATSKI BRANITELJI
VAS POZIVAJU NA

KORIZMENI SUSRET U
ZAGREBAČKOJ KATEDRALI

u PETAK, 24. ožujka 2017. u 17 sati
Neka nas objedini, snaži i vodi
zagovor Nebeske Majke
i blaženog Alojzija Stepinca.

Na Križnom putu i u Sv. Misi
zajednički mole,
hrvatski branitelji, ratni vojni invalidi, udovice te
članovi obitelji hrvatskih branitelja

16:50 sati - okupljanje ispred Zagrebačke katedrale
17:15 sati - pobožnost Križnog puta
18:00 sati - euharistijsko slavlje predvodi
pomoćni zagrebački biskup mons. Ivan Šaško
Udruge Grada Zagreba i Zagrebačke županije:
Zajednica udruga HVIDR-a Grada Zagreba
Udruga prvi hrvatski redarstvenik i 1. hrvatski gardijski zdrug
Hrvatski generalski zbor i Specijalna policija
Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi i 2. gardijske
brigade Gromovi
Udruga 100% HRVI
Udruga udovica hrvatskih branitelja
Klub veterana 148. br. HV
i ostale udruge i zajednice Grada Zagreba

Zajedno u Kristu
POZIVAMO HRVATSKE BRANITELJE i OSTALE NA NAZOČNOST
U OBILJEŽJIMA UDRUGA
(ulazak u Katedralu u organiziranoj koloni u 16.55 sati)

HRVATSKIM BRANITELJIMA,
INVALIDIMA DOMOVINSKOG OSLOBODILAČKOG RATA,
RODITELJIMA, UDOVICAMA I DJECI
POGINULIH HRVATSKIH BRANITELJA,
STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA
iz GRADA ZAGREBA
svim domoljubima i vjernicima grada Zagreba

Poštovani,
U obrani Domovine tijekom velikosrpske agresije i Domovinskog oslobodilačkog
rata s pouzdanjem u Božju zaštitu, ponosni na Hrvatsku katoličku narodnu
tradiciju i vjeru pređa, većina Hrvatskih branitelja je nosila, s pouzdanjem, krunicu
oko vrata, dok su Hrvatice i Hrvati, diljem Domovine i svijeta, moleći krunicu,
utjecali se moćnom zagovoru Blažene Djevice Marije, za slobodu Doma i
Domovine.
I danas, živeći u slobodi Domovine Hrvatske, suočeni sa ugrozama drugačije
vrste, moliti nam je raditi i zahvaljivati svakodnevno, za dobro, jedine nam i
vječne Hrvatske, ne zaboravljajući što nam ostaviše u zalog naše pređe.
U Korizmeno vrijeme posta, molitve i dobrih djela te priprave za Uskrs,
Zagrebačka nadbiskupija, već šesti put, potiče na Korizmeni susret i okupljanje,
sabranost u Križnom putu i molitvi na Sv. Misi, Hrvatske branitelje, invalide
Domovinskog oslobodilačkog rata, obitelji, udovice, djecu i roditelje poginulih
Hrvatskih branitelja, stradalnike Domovinskog oslobodilačkog rata i sve
domoljube iz grada Zagreba.
Imamo li mi, kao vjernici - Hrvati čestitosti, dosljednosti, čvrstoće karaktera i
postojanosti u nevoljama te prije svega volje, u zajedništvu moliti u Zagrebačkoj
katedrali ?
Potrudimo se, svatko u svojoj udruzi, obavijestiti članove i sve ostale, i dođimo, u
velikom broju, u obilježjima naših Udruga, u našu Zagrebačku katedralu,
na Korizmeni susret

u PETAK, 24. ožujka 2017. u 17.00 sati.
Organizirani ulazak je u 16.50.
Zaboravimo razlike koje nas dijele vodeći se sloganom:
„UVIJEK I SVE ZA HRVATSKU,
A NAŠU JEDINU I VJEČNU HRVATSKU NI ZA ŠTO.“
Postaje Križnog puta čitat će po dvije osobe iz pojedine Udruge.
Predstavnici Udruga javiti se:
Udruga udovica Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata grada Zagreba i Zagrebačke
županije

Tel: 01/4649-521 Mob: 099/7103-764 Rozalija Bartolić
Udruga radi svaki dan pon,uto,čet i pet od 10h do 14h a srijeda od 14h do 19h.

