ŽUPNI OGLASI
III. NEDJELJA KROZ GODINU
24. siječnja 2021.

OVAJ TJEDAN SLAVIMO
U ponedjeljak, 25. siječnja – obraćenje sv. Pavla.
U utorak, 26. siječnja – sv. Timotej i Tit, biskupi.
U četvrtak, 28. siječnja – sv. Toma Akvinski, crkveni naučitelj.
PRIPRAVA ZA NAVJEŠTAJ BOŽJE RIJEČI
Navještaj Božje Riječi na liturgijskim slavljima iznimno je važno. Da bi Božja Riječ bila
primjereno navještena i da bi odijeknula u srcu onih koji je slušaju važno je da oni koji
navještaju Božju Riječ (lektori, čitači) budu pripremljeni.
Zato ćemo od ovog utorka nakon večernje svete mise u crkvi imati pripravu za
navještaj Božje Riječi. Pozivamo sve koji su do sada navještali Božju Riječ kao i one koji
bi to htijeli da se odazovu i dođu na susret.
SASTANAK ČLANOVA ŽUPNOG EKONOMSKOG I PASTORALNOG VIJEĆA
Pozivamo sve članove Župnog pastoralnog vijeća i Župnog ekonomskog vijeća na
sastanak u subotu, 30. siječnja, u 19 sati u župnom dvoru.
PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA OBNOVU ŽUPNE CRKVE
Naša župna crkva i kapela u Laduču stradale su u potresu I bit će potrebno sanirati
štetu, ali i prionuti potpunoj obnovi župne crkve. Za to će trebati znatna novčana
sredstva. Pozivamo vas tko može i koliko može neka se odazove i dadne svoj prilog za
obnovu.
KATOLIČKI TISAK
Na stoliću za tisak možete pribaviti novi broj Glas Koncila i ostali katolički tisak.

ČITAJMO SVETO PISMO
Nedjelja Božje Riječi potiče nas na čitanje Svetog Pisma i na razumijevanje i tumačenje
istog u svijetlu nauka Katoličke Crkve. “Nepoznavanje Svetogna Pisma nepoznavanje je
Krista”, kaže sv. Jeronim. Na stoliću za tisak možete uzeti besplatno kalendar čitanja
Svetog Pisma. Uz pomoć ovog kalendara koji nas potiče na svakodnevno čitanje Biblije
pročitat ćete sve knjige Biblije unutar godinu dana i uz pomoć Katekizma katoličke
Crkve naći ćete tumačenje svakog odlomka svetog Pisma. Uzmite i čitajte Bibliju svaki
dan!

* Zahvaljujemo na vašem doprinosu za potrebe župe.

Ženidbu žele sklopiti:
HRVOJE VUGEC, rođen 17. 05. 1987., sin Marijana i Vesne r. Trbuljak iz Brdovca i
MAJA GRBA, rođena 19. 01. 1992., kći Slobodana i Marije r. Ivanković iz Zaprešića.

