MOLITVA
Neka obnovljeni susret s
Kristom, Riječju Očevom
postalom tijelom,
oblikuje svaki naš dan:
On stoji na početku i na
kraju i „sve stoji u njemu“.
Zašutimo da slušamo
Riječ Gospodinovu i da je
razmatramo, kako bi ona,
po učinkovitom djelovanju
Duha Svetoga, nastavila
boraviti, živjeti i govoriti
nama tijekom svih dana
našega života.
Neka biblijsko bdijenje u
našoj župi sv. Ivana
Nepomuka donese obilne
plodove Duha poput
aktivnih biblijskih skupina
i čitanja Svetoga pisma u
našim obiteljima. U tome
se utječemo zagovoru
Blažene Djevice Marije
koja je Isusa, Riječ Božju,
nosila u svome krilu, a
događaje koje je s njim
proživjela pohranjivala i
prebirala u svom srcu.
Amen.

OBAVIJESTI
- Čitači se mogu prijaviti za čitanje
nakon svetih misa u sakristiji, u
periodu od 9. 2. do 6. 3. 2020.
- Čitači trebaju imati primljen
sakrament sv. Potvrde.
- Biblija se neprekidno čita 5 dana.
- Čitač čita neprekidno 30 minuta.
- Kao dio pripreme čitača, uputno je
da on svakodnevno glasno čita
Bibliju u trajanju od najmanje 15
min., kako bi se pripremio za
dostojanstveno čitanje u crkvi.
- Prije čitanja, preporuča se
pristupanje sakramentu Ispovijedi.
- Nakon prijava, za sve će čitače
biti organiziran zajednički sastanak
dana 7. ožujka 2020. u 18.00 sati, a
gdje će dobiti detaljnije upute.

I. BIBLIJSKO
BDJENJE
ŽUPNA CRKVA
SV. IVANA NEPOMUKA
STUPNIK - LUČKO

IZDAJE
ŽUPNI URED STUPNIK - LUČKO
Sijačevo šetalište 2, Lučko, Zagreb

ODGOVARA
Vlč. Dubravko Škrlin-Hren, župnik

9. - 14. ožujka 2020.
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"I Rije
postala"

"Ono što jelo čini za očuvanje
naših tjelesnih snaga, to čini
čitanje Svetog Pisma za dušu. To
je duhovno jelo koje jača misao,
dušu
čini
postojanijom
i
mudrijom, ne dopušta joj da je
svladaju nerazumne strasti, već
joj daje krila, čini je laganom i
uznosi je, takoreći, u nebo.
Zato
vam
preporučam,
ne
zanemarujmo toliki dobitak, već i
u
vlastitom
domu
nastojmo
pozorno čitati božanska Pisma."
Sveti Ivan Zlatousti

ČAŠĆENJE
BOŽJE RIJEČI

Biblijsko bdjenje - čašćenje
Božje
riječi
čitanjem
Svetoga pisma "od korica do
korica", jedinstveno je u
svijetu. Započeto 2001. u
Velikoj
Gorici,
u
župi
Navještenja BDM, proširilo
se u neke druge hrvatske
župe (Gornja i Donja Vežica
u Rijeci, Kastav, Krasno,
Split, Davor, Nova Gradiška,
Dugo Selo, Tovarnik...), a
potom
i
izvan
granica
Hrvatske: Munchen, Zurich,
Limoges, Ljubljana...

BIBLIJA JE
KNJIGA ŽIVOTA

"Želimo da Biblija bude knjiga
trećeg tisućljeća za pojedinca,
obitelji kao i za naše zajednice.
Neka ona bude knjiga oko koje
ćemo se okupljati, s kojom ćemo
moliti, u kojoj ćemo nalaziti
obilnu hranu za naš život, jer tu
je zapisana Riječ Božja, Riječ
Života, Riječ koja se utjelovila.
S Petrom naših dana i mi
Gospodinu
Isusu
recimo:
Gospodine, kome da idemo?
Ti imaš riječi života vječnoga!"
(Iv 6,68)
Iz proglasa Zagrebačke nadbiskupije
prigodom
zaključenja
Velikog
jubileja - 2000. godina od dolaska
Isusa Krista

