GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

22. NEDELJA MED LETOM - 30. avgust 2020
Feliks (Srečko), mučenec
Ob 8.00: + Franc Vidic, ob rojstnem dnevu
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 31. 8. 2020
Nikodem, Jezusov učenec
Ob 18.30: + Ana Miklič, po namenu družine Vojska
Torek: 1. september 2020
Egidij (Tilen), opat; Brezjanska Mati Božja, obletnica kronanja
Ob 18.30: + Janez, Neža in vsi + Strgarjevi
Sreda: 2. 9. 2020
Marjeta, devica, mučenka
Ob 7.00: + Franc in Jerica Valentinčič
Četrtek: 3. 9. 2020
Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Marija Okorn-Adamčeva, po namenu Lojzeta Černe z družino
Petek: 4. 9. 2020
Rozalija Sicilska, devica, spokornica - prvi petek
Ob 18.30: + Jožefa Jager, 7. dan pogreba
+ Marija Gregorič, po namenu sosede Marjane
Sobota: 5. 9. 2020
Mati Terezija, redovnica, redovna ustanoviteljica - prva sobota
Ob 18.30: + Alojz Vinar, ob rojstnem dnevu
23. NEDELJA MED LETOM - angelska nedelja - 6. september 2020
Zaharija, prerok
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + starša Brezovar, po namenu sina Franceta z družino
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OZNANILA
Od 30. 8. do 6. 9. 2020

Vzemi svoj križ in hodi za menoj

Danes popoldne ob 16. uri je na Kureščku žegnanjska nedelja. Obletnica
blagoslovitve cerkve je tudi 80 letnica romanja škofa Gregorija Rožmana za mir na
Kurešček. Takrat je priromalo pet tisoč ljudi od blizu in daleč. Letos bo nadškof Stanislav
Zore v cerkvi blagoslovil spravno znamenje, ki ga je pripravil akademski slikar Lojze
Čemažar. Častilci Kureščke Matere Božje lepo vabljeni.
V četrtek pred prvim petkom vas pričakujemo pri molitveni uri za nove duhovne pokice
ob 17.30. Če prosimo, obljublja Jezus, bomo prejeli. Zato lepo vabljeni.
Na prvi petek dopoldne bom našim bolnikom prinesel zakramente na njihove domove.
Vi pa ste povabljeni k večerni maši, s katero bomo združili češčenje Jezusovega Srca in
mu znova posvetili svoja življenja.
Na prvo soboto častimo Marijino brezmadežno Srce in molimo za svetost duhovnikov
ter nove duhovne poklice.
Prihodnja nedelja je prva v mesecu septembru, zato bo po obeh mašah običajni oferdarovanje za vračanje posojila za naš pastoralni dom. Z zadovoljstvom lahko oznanim, da
je opremljanje zgornje dvorane, bivanjskega prostora in omare pod stopniščem, ki služi
kot skladišče oziroma shramba, zaključeno. S hvaležnostjo računam tudi tokrat na Vaše
velikodušno razumevanje, ki ga vedno izkažete s svojim darom.
Pri obeh mašah na prvo septembrsko nedeljo bo priložnost za zakrament sprave.
Namesto gospoda Hermana, ki je prestavljen na Kodeljevo, in se mu na tem mestu
zahvaljujem za zvesto opravljanje “službe sprave” v naši župniji, bo iz Rakovnika prihajal
gospod Andrej Baligač, novi direktor založbe Salve, ki mu izrekamo dobrodošlico.
Srečanje za člane Župnijskega pastoralnega sveta in ključarje bo naslednji
ponedeljek, 7. septembra, po večerni maši.
V ponedeljek, 7. septembra, bomo začeli z rednim veroukom. Prispevek za
ogrevanje učilnic bo enak tistemu iz prejšnjih let: 30 evrov za enega otroka, za drugega
iz iste družine 20 in za tretjega 10 evrov. Cena veroučnih knjig bo objavljena prihodnjo
nedeljo. Na veselo snidenje!

Resnica ni tržna

Kaj bom postal?

Ljubiti stvarstvo tudi v malem

Upam, da ste vsi prišli s počitnic spočiti in okrepljeni in
neokuženi. Dragi učenci, učitelji in vzgojitelji v naši
župniji, želimo vam dober začetek pod Božjim varstvom!
Vsi prvošolci ste verjetno vznemirjeni, morda
zaskrbljeni in napeti, malo boječi - ali pa kar omamljeni,
ker začenjate nekaj novega v življenju. Življenje je stalni gor in dol. Pomembno
je, da razširimo svoj pogled za Boga, ki hoče hoditi z nami. Nam mora biti
pomembno, da novega izobraževalnega obdobja ne začnemo brez Boga.
Poznamo Slomškov rek: Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo.
Božji blagoslov in njegovo spremljanje nam je vsem potrebno.

“Ljubi celotno Božje stvarstvo. Veliko zemeljsko
kroglo in malo zrno (peska). Če vse ljubiš, boš v vseh
stvareh izkusil Božjo skrivnost.” To je nekoč dejal ruski
pesnik Fjodor Dostojewski. Veliko Božje stvarstvo ljubiti
tudi v najmanjšem njegovih bitij. V osupljivi lepoti enega
cvetu ravnotako kakor v živosti ene čebele. To je
preprosto. Toda veliko Božje stvarstvo ljubiti v enem komarju, ki ponoči ali na vrtu brenči
okoli mene, to zahteva veliko od mene. Ali tudi v pajku, ki se ga bojim. Kako reagiram?
Pajka lahko poskusim z vsem samoobvladovanjem živega posaditi pred vrata - toda
komarja? Ubijem. Ali je to prav v očeh Boga, ki ljubi celotno svoje stvarstvo? Spada sem
tudi na primer korona virus, ki je v tem letu stotisočim prinesel smrt? Zelo težko vprašanje.

