Župnikovo pismo i božićna čestitka župljanima:
Poštovani moji župljani, dragi vjernici, djeco i mladi!
Ovu pismo i čestitku za Božić pišem Vam u vremenu došašća ili adventa, zapravo u subotu
pred 4. nedjelju došašća. Još uvijek se nalazimo u pandemiji korona-virusa. Svi se moramo ovih
dana dalje pridržavati strogi uputa i mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Odredbe
našeg biskupa. Mi svećenici služimo svaki dan svete mise sa 25 ljudi koji smiju biti u crkvi.
Iznimka će biti na Badnjak i Božić, kada će moći biti više ljudi od toga, jedan vjernik na 7 m2.
Preporučam svima Vama koji ne možete doći u crkvu da kroz ovo sveto
vrijeme došašća i božićnog vremena pratite svete mise preko televizije i radija.
Kroz ove kušnje koje svi zajedno prolazimo, imajte još malo strpljenja te budite
svi zajedno kao obitelj i zajednica kako bi nas ove godine u ovim poteškoćama
zaraze pohodio Novorođeni Kralj te nam donio radost, nadu, zdravlje i mir.
Padnimo ovih dana na koljena, te više molimo, činimo pokoru, čitajmo sveto
pismo, molimo krunicu i druge molitve za potrebe naših obitelji, za bolesne, za
liječnike i medicinsko osoblje, da nas dragi Bog izbavi od ove pošasti koja je
zahvatila cijeli svijet. S Vam a sam povezan u m olitvi, posebno m islim na sve one
moje župljane koji su bolesni od COVID—19, koji su stari i nemoćni.
Suosjećam sa svima onima koji su ovih dana izgubili svoje drage osobe zbog korona virusa.
Neka ih tješi vjera u uskrsnuće tijela i život vječni! Ja sam isto bio obolio 25.11. od COVID - 19.
Uz Božju pomoć nakon 14 dana izašao sam iz samoizolacije i dalje nastavio svoje svećeničke
obaveze. Ovih dana otkrijte ljepotu i značaj „kućnih Crkava“ kako bi se za Božić u Vašim
srcima i obiteljima rodio naš Spasitelj, Krist Gospodin. Unatoč ovoj pandemiji, budite ljudi
nade, radosti i vjerujte da će Bog sve okrenuti na dobro!
Zbog pogoršane epidemiološke situacije naših sjevernih županija, koja su postala žarišta
bolesti i ovih se dana jedva nose s visokom incidencijom zaraženih i teško oboljelih, naš biskup
donio je teška srca konačnu odluku za cijelu Biskupiju kako se ove godine božićni
pohod i blagoslov kuća-obitelji odgađa do daljnjega - do vremena korizme.
Za Uskrs, crkva je više od mjesec dana bila zatvorena, nije bilo misa za vjernike i redovite
milostinje koja se skuplja za vrijeme misa. Slično je i sada, nema ni sada kroz ovo vrijeme
došašća financijskih prihoda koje ste Vi znali donijeti na misu i preko obiteljske knjižice kao
godišnji obiteljski dar za potrebe naše župe. Sada ne idemo ni na redoviti blagoslov kuća. Ne
znamo kako će to još dugo sve potrajati. Zato je župa ušla malo u financijske poteškoće kao
mnoge firme-tvrtke u našoj domovini. Režije moramo redovito plaćati kao i nagrade za one koji
su službenici naše župe. Stoga Vas, dragi moji župljani i poštovane obitelji molim za financijsku
pomoć te da svoje priloge prema svojim mogućnostima uplatite preko internet-bankarstva,
pošte ili banke na naš žiro-račun. Onima kojima je lakše, mogu donijeti u Župni ured ili poslije
mise u sakristiju crkve kako bi mogli prebroditi financijske poteškoće do proljeća. Žiro račun
župe je: Župa Sv. Josipa-Varaždin (Banfica) IBAN: HR2723600001101725496
Ako bilo što trebate mene kao svoga svećenika-župnika, možete se u bilo koje doba
slobodno javiti, preko telefona, mobitela, SMS-a i preko elektroničke pošte ili doći u Župni ured!
Želim Vam da ove božićne dane unatoč pandemiji korona-virusa, provedete u radosti i miru
zajedno sa svojim najmilijima, sa svojim obiteljima. Nemojte biti preplašeni i uznemireni u ove
neredovite dane. Isus je naš mir!
Dragi vjernici, poštovani župljani!
« Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj - Krist Gospodin.» (Lk 2,11)
Neka Vas ova radosna vijest ispuni radošću, mirom i ljubavlju te neka svatko od
Vas ovog Božića iskusi zagrljaj Ljubavi koja se spustila na zemlju u liku nejaka
Djeteta!
Sretan Vam i blagoslovljen Božić!
Vaš župnik Ivan Žmegač

