
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

26. NEDELJA MED LETOM - 27. september 2020
Slomškova nedelja - ekumenski dan
Vincencij Pavelski, duhovnik, ustanovitelj lazaristov
Ob 8.00: v čast Materi Božji za srečo, Božje varstvo in blagoslov v družini
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 28. 9. 2020
Venčeslav (Vaclav), mučenec
Ob 18.30: + Marija Okorn-Mlakarjeva, po namenu hčere Irene z družino
Torek: 29. 9. 2020
Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli
Ob 18.30: + Mihaela Dremelj, ob godu
Sreda: 30. 9. 2020
Hieronim, duhovnik, cerkveni učitelj
Ob 7.00: + župnik Mirko Žerjav
Četrtek: 1. oktober 2020
Terezija Deteta Jezusa, devica, cerkvena učiteljica
Ob 18.30: + Andrej Pogačnik, obletna
Petek: 2. 10. 2020
Angeli varuhi - prvi petek
Ob 18.30: + Ana Miklič, po namenu Žagarjevih
Sobota: 3. 10. 2020
Frančišek Borgia, redovnik - prva sobota
Ob 18.30: + Frančišek Majerič
27. NEDELJA MED LETOM - 4. oktober 2020
Rožnovenska nedelja; Frančišek Asiški, redovni ustanov.; svetovni dan živali
Ob 8.00: za zdravje, Božje varstvo in blagoslov v družini Slanc

Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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OZNANILA
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 V četrtek vstopamo v mesec oktober , ki je posvečen
rožnovenski Materi Božji. Poživite molitev rožnega venca
v svojih družinah. V naši cerkvi ga bomo glasno molili vsak
dan 20 minut pred mašo, razen takrat, ko nihče ne pride
k maši. Ker je to tudi četrtek pred prvim petkom, bo
molitvena ura za duhovne poklice. Lepo vabljeni, da se ob
17.30 v cerkvi pridružite tej molitvi.

 Na prvi petek dopoldne bom obiskoval naše bolnike na njihovih domovih.
Pri večerni maši bomo skupno počastili Jezusovo Srce in mu znova izročili
svoja življenja.

 Prva sobota je posvečena izročitvi Marijinemu brezmadežnemu Srcu in po
njenem priporočilu molitvi za svetost duhovnikov.

 Zaradi poostrenih protikoronavirusnih ukrepov, ki hočejo zavarovati naše
zdravje, ne bomo organizirali srečanja za bolne, ostarele in invalidne farane,
prav tako ne župnijskega romanja.

 Prihodnja nedelja je prva v mesecu oktobru . Zopet boste imeli priložnost
za zakrament sprave in po obeh mašah za ofer za vračilo posojila . Z
opremljanjem zgornje dvorane in bivansjkega prostora so stroški krepko
narasli. Vendar hvala Bogu, da je narejeno in že služi svojemu namenu. Upam,
da ste tudi Vi tega veseli in da s svojim prispevkom in uporabnostjo želite biti
udeleženi pri tem projektu. Te namenske mesečne nabirke so bolj skromne
in počasi polnijo župnijsko blagajno. Iz nje se izteka denar še za položnice in
stroške sprotnega vzdrževanja, za druga obvezna plačila kot je mesečna
oddaja škofiji. Od prodanih parcel je tudi treba nakazati 10 odstotkov
vrednosti v Vovkov nadškofijski sklad. Mnogi sprašujete, koliko imamo še
dolga. Hvala Bogu, da Vas to zanima in tako vem, da ta ni samo župnikova
skrb. Dolga imamo še 30.000. evrov. Pa vem, da se lahko zanesem na Vaše
razumevanje in posledično na Vašo darežljivost, ki je pri posameznih župljanih
še posebej velika. Skupaj bomo zmogli. Zato Hvala in Bog plačaj!

Anton Martin Slomšek, slovenski sin
(1800 - 1862)
Za narod in njegovo vero srce mu vedno je gorelo.
Saj sveta vera nam je luč in jezik materin je ključ.
Anton Martin, slovenski sin,
mi rastemo iz istih korenin.
Zdaj si svetnik in priprošnjik,
z nebes nam bodi varuh in vodnik. (Franc Juvan)

“Ljubimo svojo domovino,
ljubimo svojo materino besedo!”

. 

Svetniki tedna

Vincencij Pavelski (1581-1660)
Rojen na jugozahodu Francije kot sin revnega kmeta je smel študirati

teologijo. Že duhovnik je 1617 svoje življenje posvetil ubogim in kmalu
spoznal, da učinkovita pomoč zahteva organizacijo. 1625 je ustanovil
duhovniško družbo Lazaristov (v Slovenijo pripeljal Slomšek) in od 1633
njegovo po vsem svetu prepoznavno “delo” za uboge in bolne nadaljujejo do
danes “Hčere krščanske ljubezni”, pri nas znane kot “Usmiljenke”.

Hieronim (ok. 345 - ok. 420)
Znamenit je po svojem tridesetletnem delu prevajanja Svetega pisma v

latinščino. Prevod je znan kot Vulgata (t.j. “razširjena”). Tridentinski koncil
je leta 1546 Hieronimov prevod sprejel za uradno svetopisemsko besedilo
zahodne Cerkve.

Terezija Deteta Jezusa (1873-1897)
Petnajstletna redovnica strogega karmeličanskega reda v francoskem

Lisieuxu je bila svojim redovnim sestram zgled v vseh krepostih. Odkrila je
svoj poklic: Biti ljubezen v srcu Cerkve. Zaslovela je po svoji knjigi Povest
duše. Glavna misel te knjige je: K Bogu pridemo po poti duhovnega otroštva.


