KNJIŽICA «HVALIMO I SLAVIMO GOSPODINA»
Slijedeći tjedan će vjeroučenici od 1. do 8. r. dobiti knjižicu
«Hvalimo i slavimo Gospodina», kao i prošlih školskih godina, u
kojoj imaju otisnuta polja za sve nedjelje i blagdane kroz godinu te za
Sv. ispovijed. U označena polja za pojedine nedjelje i blagdane djeca
će kod kuće lijepiti samoljepive sličice, a dobit će ih svake nedjelje na
izlazu iz crkve. Sličice će svake nedjelje i blagdanom na izlazu iz
crkve dijeliti ministranti.
Knjižice za redovito polaženje svetih misa, vjeroučenici će dobiti od svojih
vjeroučitelja na I., IV. i V. osnovnoj školi, a za djecu koja polaze druge
osnovne škole, neka roditelji podignu u sakristiji ili u župnom uredu!
Time želimo potaknuti djecu (1-8.r.) i njihove roditelje za redoviti dolazak
na nedjeljnu i blagdansku Misu.
Po Božjoj i Crkvenoj zapovijedi dolazak na Sv. Misu je obaveza svih (a ne
samo prvopričesnika i krizmanika).
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DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Zato, dolazite draga djeco, zajedno sa svojim roditeljima, radosno i
veselo na nedjeljno euharistijsko slavlje!!!
SVETE MISE NEDJELJOM I BLAGDANOM
08:00 - jutarnja (župna)
10:30 - poldanja misa
18:30 - večernja misa
Radnim danom i nedjeljom večernja je sveta misa:
18:30 h po ljetnom računanju vremena
SVETA ISPOVIJED
(nedjeljom, blagdanom i prvim petkom)
30 minuta prije mise
(radnim danom)
10-15 min. prije mise
UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA
od utorka do subote
08:00 - 09:30
17:00 - 18:00
(po ljetnom računanju vremena)
Dravska 3, 42000 Varaždin
Tel./Fax: 042 / 230 - 742
GSM: 098 / 379 - 439
e-mail: zupa-svjosipa-vz@biskupija-varazdinska.hr
www.zupa-sv-josip-vz.hr

Moliti s Crkvom:

Sin Čovječji treba trpjeti

Dobri Isuse, došao si kao Spasitelj svijeta. Došao si
otkupiti svijet od zla, izbaviti ljude od nevolje.
Ljudi još uvijek trpe, nevini stradaju, događaju se
nesreće. Sve je to neshvatljivo. Zašto, Isuse? Daj
nam, Isuse, shvatiti da je spasenje u tebi, da si ti
Spasitelj, da je naš život i naša sreća upravo u tome
da krenemo za tobom. Otkloni od nas svako
površno spasenje, pa makar ono donosilo i
olakšanje tijela. Ti jedini želiš da nas tvoje djelo
spasenja zahvati čitave: duh, dušu i tijelo! Neka se
na nama, Isuse, dogodi tvoje spasenje! Amen.

Crkva kroz tjedan slavi:
PON: Marin, Bonifacije

ČET: Sv. Marko Križevčanin

UTO: Sv. Majka Terezija

PET: Rođenje Bl. Dj. M-e., MALA GOSPA

SRI : Zaharija pr., Davor

SUB: Hijacint, Strahimir

Mise kroz tjedan (od 04.09. do 10.09.)
PON: 04.09.17. 07:00 MISA ZA HODOČASNIKE IZ NJEMAČKE
18:30 + Ruža Leskovar
UTO: 05.09.17. 18:30 + rod. Vera i Dragutin Purgarić, + Nada i Boris
Purgarić, ++ ob. Purgarić, + Josip i Justina Makoter
SRI : 06.09.17. 18:30 + Ivan Eršeg, g.
ČET: 07.09.17. 18:30 (Nema Sv. Mise)
PET: 08.09.17. 18:30 + Mihovil Šprem, ++ ob. Šprem, ++ ob. Kolarić,
++ ob. Keretić, Po nakani za zdravlje, + Jasenka
Osenjački, ++ ob. Dvorski
SUB: 09.09.17. 18:30 + Dragutin, Bosiljka, Stjepan i Gabrijel Adamić,
++ ob. Adamić
NED: 10.09.17. 07:00 MISA ZA HODOČASNIKE IZ NJEMAČKE
08:00 + Julijana, Marijan, Vlado i Martin Karlovčec,
++ ob. Končevski, + Miroslav Končevski

Na stalaži za tisak možete kupiti:
Novi broj: Glas Koncila, Živo vrelo, Kana, Glasnik Srca Isusova i
Marijina, Radosna Vijest, Glasnik Sv. Josipa, Bl. A. Stepinac
1. Prijava djece za Prvu Pričest i Sv. Potvrdu
Molim sve roditelje koji imaju djecu u 3. r. odnosno u 8. r. da
od 11. rujna do 30. rujna 2017. dođu u uredovno
vrijeme u Župni ured (jedan od roditelja) prijaviti dijete za
prvu Pričest ili Sv. Potvrdu, kako bismo početkom listopada
započeli sa župnim vjeronaukom odnosno katehezom za Prvu
pričest i Sv. Potvrdu.
Sa sobom ponijeti ispunjenu prijavnicu i knjižice
«Hvalimo i slavimo Gospodina» - od prošlih školskih godina, u
koju su djeca lijepila samoljepljive sličice koje su dobila za
redovito pohađanje nedjeljne i blagdanske Sv. Mise.
Prijavnice će vjeroučitelji na I., IV. i V. osnovnoj školi podijeliti
prvopričesnicima i krizmanicima koji pripadaju našoj župi, a za
one koji pohađaju druge osnovne škole , a spadaju u našu župu,
neka roditelji dođu po prijavnice u Župni ured.
2. Prijava za katekumenat
Odrasle osobe koje žele primiti sakrament krštenja,
ispovijedi, pričesti i firme, neka se od 11. rujna do
1. listopada jave župniku kako bi započeli sa katehezom
odnosno vjeronaučnom pripremom.
Sakramenti se odraslima podjeljuju za Uskrs!

10:30 + Mirko i Julija Ptičar
Ženidbeni navještaj: Sakrament svete ženidbe žele sklopiti:

18:30 ŽUPNA
U četvrtak 07. rujna 2017. ovdje nema Sv. Mise u 18:30 sati, jer u katedrali
večernjom Sv. Misom u 18:00 sati slavimo Sv. Marka Križevčanina, zaštitnika
Varaždinske biskupije. Pođite na sv. misu u katedralu!
Krštenja:
U subotu 09.09.2017. u 11:30 sati krste se:
1.

Maša Klun, kći Nevena Kluna i Valerije r. Ljubek. Stanuje u Ludbreška 1c,
Župa Sv. Josipa-Varaždin (Banfica).

2.

Ivano Seidl. Stanuje u Ludbreška 5a, Župa Sv. Josipa-Varaždin (Banfica).

Neven Lozić, sin Pere Lozića i Luce r. Dubravac. Rođen je 05.09.1981.
u Bosanskom Šamcu. Stanuje u Dravska 19, Župa Sv. Josipa-Varaždin
(Banfica).
i
Danijela Likar, kći Željka Likara i Jelice r. Stjepanović. Rođena je
05.10.1982. u Varaždinu. Stanuje u Dravska 19, Župa Sv. JosipaVaraždin (Banfica).
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