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ssr_Zupnikova_rijec
Župnikova rijeè

Pozivam sve svoje župljane, od najmlaðih do najstarijih, da žive svoj kr&scaron;æanski život prema Božjim naèelima i crkvenim
zapovijedima. Roditelje, koji imaju djecu, pozivam na zajednièku, redovitu, nedjeljnu, Svetu misu koja je nekrvna žrtva i
spomen na Isusovu muku, smrt i uskrsnuæe. Neka se redovito, u svakoj na&scaron;oj obitelji naðe vrijeme za obiteljsku
molitvu. Uz obiteljsku molitvu i uz slavljenje nedjeljne Svete mise na&scaron;e obitelji, odnosno na&scaron;a župna
zajednica duhovno æe se obnoviti i zaživjeti jednim novim duhovnim životom kojega æe nam podariti sam Krist Gospodin.
Svrha ove poruke je u tome da svima Vama, dragi župljani, ojaèa svijest pripadnosti zajednici na&scaron;e župe. Župa je
odreðena zajednica vjernika koju biskup povjerava župniku kao njezinu vlastitom pastiru. Èlanom Katolièke Crkve postaje se
kr&scaron;tenjem, a èlanom odreðene župne zajednice prebivanjem na prostoru te župe. Župljaninom se smatra svatko tko
prima župnika ili sveæenika prigodom blagoslova obitelji u svoj stan ili kuæu. Prema tome, u crkvi i u župnoj zajednici, postoje
prava i obveze.
Svaki èlan župne zajednice ima pravo na vjerske usluge kao &scaron;to su: kr&scaron;tenje, ispovijed, svetu misu,
sprovod, vjenèanje, vjersku pouku djece i ostale vjerske usluge; a isto tako ima obvezu da redovito javno svjedoèi vjeru i
da prema svojim moguænostima materijalno doprinosi za župnu zajednicu. Da bi župna zajednica mogla duhovno rasti i
napredovati, potrebna su joj i financijska sredstva. Za crkvu, za njezine potrebe i njezinog sveæenika dužni su se brinuti i
njezini vjernici.
Za potrebe župne zajednice, svaka obitelj doprinosi svoj godi&scaron;nji dar. Taj obiteljski dar može se uplatiti odjednom ili
u vi&scaron;e navrata tijekom godine. Ova sredstva potrebna su za pokriæe tekuæih potreba župne zajednice, za
dovr&scaron;etak i obnovu župnih objekata kao i za doprinose biskupiji i sjemeni&scaron;tu.
Zbog toga smo 2001. godine uveli obiteljsku knjižicu koju je dobila svaka obitelj prigodom blagoslova kuæa i stanova, (nove
obitelji obiteljsku knjižicu i prijavu mogu izvr&scaron;iti u župnom uredu ili u sakristiji crkve) a u nju se toènije bilježi
godi&scaron;nji doprinos pojedine obitelji za župu. Kod svakog podmirivanja tro&scaron;kova potrebno je sa sobom
ponijeti obiteljsku knjižicu u župni ured ili crkvu.
Stoga se, dragi moji župljani i ljudi dobre volje pouzdajem u Va&scaron;u dobrotu, te vjerujem i nadam se, da æete imati
razumijevanja, a darežljivo srce i ruku, kako bi župna zajednica mogla u punom smislu duhovno živjeti za opæe dobro svih
nas.
Va&scaron; župnik Ivan Žmegaè

http://www.zupa-sv-josip-vz.hr
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