ŽUPNI OGLASI
II. KORIZMENA NEDJELJA - Pačista
28. veljače 2021.
POMOĆ STRADALIMA U POTRESU
Prikupljamo novčanu pomoć za obitelj Čajić iz Šenkovca kojoj je u potresu teško
stradala kuća. U teškoj su materijalnoj situaciji stoga je svaka pomoć dobrodošla. Svoj
prilog možete dati u kutiju Caritasa u crkvi na oltaru BDM.
TJEDAN SOLIDARNOSTI S CRKVOM I LJUDIMA U BIH
Odlukom Hrvatske biskupske konferencije iduće nedjelje prikupljat ćemo novčani
prilog za pomoć crkvi i ljudima u Bosni i Hercegovini. Svoj prilog moći ćete dati na
izlasku iz crkve.
67. PLANINARSKI KRIŽNI PUT
Pozivamo vas na 67. planinarski križni put koji će se održati 20. ožujka 2021. po
Samoborskom gorju. Više informacija o prijavi i sudjelovanju možete pročitati na
oglasnoj ploči.
ISPOVIJED U KORIZMENOM VREMENU
Tijekom korizme sveta ispovijed je svakim radnim danom pola sata prije svete mise, a
utorkom i petkom od 17 sati.
RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA
Zbog pobožnosti križnoga puta i ispovijedi župni ured radi po slijedećem rasporedu:
utorkom i petkom od 9 do 10, a srijedom i četvrtkom od 9 do 10 i od 16 do 17 sati.
POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA
Pobožnost križnoga puta je utorkom i petkom u 17:30.
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. Josipu.
Četvrtkom je euharistijsko klanjanje.
Petkom molimo večernju časoslova nakon svete mise.

* Zahvaljujemo na vašem doprinosu za potrebe župe.

LITURGIJSKA MINUTA
Sv. Pričest
Sveta pričest vrhunac je sudjelovanja na svetoj misi. Nakon što smo čuli Riječ Božju i
prihvatili je te u hostiji i kaležu prepoznali živoga Krista pristupamo sijedinjenju s
Kristom primajući dostojanstveno njegovo tijelo.
Ne mogu svi vjernici sudjelovati u tom trenutku slavlja. Sudjelovati mogu samo oni
koji nisu u teškom grijehu i koji se redoviti ispovijedaju. Ukoliko jedne nedjelje
neopravdano izostaneš sa svete mise ne možeš se pričestiti jer si u teškom grijehu.
Također to vrijedi za rastavljene i ponovno civilno vjenčane kao i one koji su u
izvanbračnoj zajednici.
Potrebno je držati euharistijski post što znači da barem jedan sat prije pričesti ne
jedemo ništa. Također se zahtijeva da se sudjeluje na cijeloj svetoj misi.

