ŽUPNI OGLASI
VI. NEDJELJA KROZ GODINU
14. veljače 2021.

CIJELONOĆNO KLANJANJE
U utorak, 16. veljače, uoči Pepelnice bit će cijelonoćno klanjanje u župnoj crkvi s
početkom u 22:00. Kroz cijelu noć bit će mogućnost za svetu ispovijed i duhovni
razgovor. Kroz molitvu meditaciju, pjesmu i tišinu želimo se pripremiti za korizmu.
Klanjanje će završiti ujutro u 6:30 svetom misom i pepeljenjem.
PEPELNICA
U srijedu, 17. veljače, je Pepelnica – početak korizmene priprave za svetkovinu Uskrsa.
Taj dan je strogi post i nemrs. Svete mise su 6:30 i 18:00.
POST I NEMRS
POST i NEMRS obvezuju vjernike na Pepelnicu i Veliki petak. Uzdržavanje od mesne
ili druge hrane obvezuje svakog petka u godini, osim ako se petkom slavi neka
svetkovina (kan. 1251 ZKP).
NEMRS obvezuje svakog petka, a može se, osim u korizmi, u cijelosti ili djelomično,
zamijeniti drugim oblicima pokore, posebno karitativnim djelima, odricanjem od pića,
pušenja, zabave, kao i vježbama pobožnosti (kan. 1253; Službene vijesti HBK, 1/1994.,
str. 10).
Zakon NEMRSA obvezuje one koji su navršili četrnaest godina života, a zakon POSTA
obvezuje sve punoljetne osobe do započete šezdesete godine života (kan. 1252 ZKP).

Post za katolika znači uzeti samo jedan puni obrok u danu.
Nemrs znači redovito jesti (uobičajena tri obroka dnevno), ali da to ne
bude meso.

KRIZMA
U nedjelju, 21. veljače, bit će podjela krizme za četvero kandidata koji nisu mogli
primiti krizmu 17. listopada jer su bili u samoizolaciji. Krizmu će u ime nadbiskupa
podijeliti preč. Ivan Frkonja, dekan zaprešićkog dekanata na misi u 11 sati.

POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA
Pobožnost križnog puta bit će utorkom i petkom u 17:30.
Pobožnost predvodi svećenik ili đakon uz čitače koji će čitati postaje križnoga puta.

KATOLIČKI TISAK
Na stoliću za tisak možete pribaviti novi broj Glas Koncila i ostali katolički tisak.
***
Utorkom je susret čitača nakon svete mise.
Srijedom je pobožnost sv. Josipa.
Četvrtkom je euharistijsko klanjanje.
Petkom molimo večernju časoslova nakon svete mise.

* Zahvaljujemo na vašem doprinosu za potrebe župe.

Ženidbu žele sklopiti:
Borna HUDEČEK, rođen 21. 08. 1999., sin Davora i Ive r. Ognjen iz Drenja
i
Ana Marija ESIH, rođena 10. 03. 1992., kći Stjepana i Gordane r. Dubravec iz Drenja.

