
DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Draga braćo i sestre, kao što ste zasigurno primijetili, proteklog 
smo tjedna našu crkvu obogatili reljefom vrhunskog 
akademskog kipara Hrvoja Ljubića, koji je u našoj crkvi već 
izradio svetohranište i krstionicu. Ovaj akademski umjetnik 
ostvario je niz zapaženih djela sakralne umjetnosti u značajnim 
katedralama i crkvama naše domovine: sarkofag bl. Alojzija 
Stepinca u zagrebačkoj katedrali, vrata varaždinske i hvarske 
katedrale, reljefi vanjskog oltara u svetištu Majke Božje 
Bistričke…
Novi reljef na našem ambonu, kojeg je jučer blagoslovio mons. 
Josip Mrzljak, varaždinski biskup u miru, predstavlja četiri 
evanđelista: Mateja, Marka, Luku i Ivana, dok su u pozadini riječi 
proslova Ivanovog evanđelja koje govore o Božjoj Riječi koja se 
utjelovila. Ta Božja Riječ svakodnevno se naviješta s ambona, 
te se na taj način utjelovljuje u našim životima.
Ovim radom upotpunili smo i obogatili prezbiterij crkve. Želja 
nam je, dok je umjetnik još u životnoj snazi, iako ima 78 godina, 
upotpuniti i dovršiti započeto djelo u našoj crkvi, koja je već sada 
prepoznatljiva na ovome zagorskome području po njegovom 
radu. Sljedeće što ćemo izraditi jest svijećnjak za uskrsnu 
svijeću i svijećnjake za svijeće na oltaru. Preporučamo i molimo 
da nas podržite svojim novčanim prilozima, kako bismo nastavili 
rad na oltaru i ostalim liturgijskim elementima prezbiterija. 

 Jučer je u našoj župi mons. Josip Mrzljak krizmao 33 
krizmanika. 

Od 1. listopada večernje svete mise slavit će se od 18.00 sati. 
Prije svete mise molit ćemo listopadsku pobožnost BDM.

U petak je prvi petak u mjesecu. U 17.00 sati započet ćemo 
pobožnost Srcu Isusovu. Toga dana posjetit ćemo i bolesne i 
nemoćne s područja naše župe.

U nedjelju u 11.00 sati je proštenje u našoj susjednoj župi 
Remetinec.

Raspored vjeronauka za djecu od 3 do 8 razreda objavit ćemo 
sljedeće nedjelje.



Zahvaljujemo onima koji su dali obiteljski dar za crkvu. 


