RAZPORED SVETIH MAŠ 02. 06. 2019 – 09. 06. 2019
7. VELIKON.
NEDELJA
02. JUN. 2019
Poned., 03. 6.
Karel Lwanga
Torek, 04. 6.
Sreda, 05. 6.
Bonifacij
Četrtek, 06. 6.
Petek, 07. 6.
PRVI PETEK

Sobota, 08. 6.
PRVA SOBOTA

BINKOŠTI
09. JUN. 2019
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+ Vinko Čuk, Slomškova 17
Za žive in rajne župljane
Ob visokem jubileju – za zdravje, Kožmani 24
DSO: Za srečen izid nesreče, Vipavska c.
Vsi pokojni sorodniki, Kidričeva 29
8. dan + Elio Bizjak, Štrancarjeva 5/a
++ Krapež, Cebejeva 46
+ Marija Vidmar, V. Pilona 17
V zahvalo in v čast SD
+ Jožica Marinič
+ Štefanija Čermelj, dar soseda
Za duše v vicah, Bevkova 1
+ Jože Bajc, Kosovelova 1
Za nove duhovne poklice, Slejkoti 5
DOBERDOB: Za duše v vicah, Polževa 6/I
+ Klavdija Ličen, Dolenje 20
Obl. + Nejc Gregorič
Za žive in rajne župljane
V zahvalo, Žapuže

VEČERNE MAŠE OB DELAVNIKIH
BODO ČEZ POLETJE OB 19.30
JEZUSOVI UČENCI NAJ BODO VSI ENO
(Jn 17,20-26)

Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: »Sveti Oče, ne prosim
samo za té, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame:
da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v
tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval,
da si me ti poslal. In jaz sem jim dal veličastvo, ki
si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva eno:
jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj
svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil,
kakor si ljubil mene. Oče, hočem, naj bodo tudi ti,
ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo
gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me
ljubil pred začetkom sveta. Pravični Oče, svet te ni
spoznal, jaz pa sem te spoznal in ti so spoznali, da si me ti poslal. In
razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, da bo ljubezen, s
katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.«

7. VEL. NED.

02. 06. 2019 – 09. 06. 2019; št. 22/19
Krščansko upanje Filipa Terčelja
Krščansko upanje se kaže v hrepenenju po nebeškem kraljestvu in večnem
življenju, zanašanju na pomoč Sv. Duha ... Bogata življenjska pot Filipa
Terčelja je polna zgledov neomajnega
zaupanja v Božjo previdnost - da nebeški
Oče nenehno skrbi za nas. Komaj
trinajstleten je leta 1905 zapustil rodne
Grivče in obiskoval novoustanovljeno prvo
popolno slovensko šolo v Ljubljani; pripadal
je prvi generaciji maturantov Jegličeve
škofijske klasične gimnazije l. 1913. V
ljubljanskem bogoslovju se je vse pogosteje
v molitvah obračal k Materi Mariji, da bi
postal njen goreči posnemovalec. To je bil
čas prve svetovne vojne in velikega
pomanjkanja. »Pred prejemom diakonskega
in mašniškega posvečenja leta 1917 je
predvsem molil pred Bogom in se priporočal Mariji, da bi bil dober duhovnik
in da bi lahko Bog po njem naredil veliko dobrega ljudem, h katerim bo
poslan, in narodu, ki mu je pripadal.« (I. Albreht, 2017) Slab mesec po novi
maši se je moral posloviti od svoje matere, zato se je še bolj navezal na
nebeško Mater in jo vneto častil vse življenje. V pismu iz Nemčije, kjer je
študiral na socialno-pedagoški akademiji v Kölnu, je pokazal svoj nazorski
program: »Zvestoba je od Boga. Kjer vidi človek v delu za domače ljudstvo
službo božjo in kjer svojo zvestobo prepoji z blagoslovom in svetostjo vere,
tam je mogoča nerazdružna edinost v prenašanju trpljenja, edinost v
odporu, ki je tih, nem in stalen in ki je daleč od podlega odpada …« (F.
Terčelj, 1923). Tudi v najtežjih preizkušnjah zaporov in izgnanstva je trdno
zaupal, da ga Bog ne bo zapustil. V pismu iz Campobassa piše, da »Bog
že ve za njegovo trpljenje«. »Bog lahko tudi prek naših neuspehov in
porazov doseže svoje načrte. Rešitev v stiskah in težkih časih je v
zaupanju v Boga in v medsebojni pomoči.« (F. Terčelj)
Pripravila Nadja U.P.

OZNANILA
Uradne ure: Petek 08.00 – 09.30 in 18.00 – 19.00.
Verouk smo zaključili. Verouk je obiskovalo 243 veroučencev. Imeli smo
34 birmancev in 32 prvoobhajancev. Tisti, ki v petek niste vzeli spričevala,
ga vzemite danes po maši. Vsem veroučencem želim, da uspešno zaključijo
tudi šolsko leto. Počitnice so preizkus, če smo v veroučnem letu napredovali
v ljubezni do Boga. Tudi med veroučnimi počitnicami je nedelja Gospodov
dan in velja 3. Božja zapoved: »Posvečuj Gospodov dan!« in Cerkvena
zapoved: »Bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti
maši.«
Češčenje Najsvetejšega v četrtek: Spet povabljeni, da se ob četrtkih
zbiramo k slavilni molitvi pred Najsvetejšim s kratkimi mislimi, tišino in
petjem. Vzemimo si pol ure za molitev pred Najsvetejšim.
Skrb za cerkev: Na brajdi, sledi Grivška pot.
Darovi za župnijo: 150 EUR, 3 darovalci.
Prvi petek: Od 09.30 naprej bom obiskoval starejše in bolne in prinesel
obhajilo na dom.
Sodelujmo in pomagajmo: Danes lahko s svojim darom pomagamo mladim
zdravnikom, ki gredo v misijone, med njimi tudi naša Veronika Geržina. Hvala
za njihovo današnje sodelovanje in njihovo poslanstvo v misijonih.
Sodelavci Karitas še naprej vsako sredo ob 08.15 vabijo na skupen
pohod, ki traja do dve uri. Povabljeni vsi župljani, ki imate radi skupno
rekreacijo in ste dopoldne prosti.
Shod v Logu je danes, 2. junija. Razmišljanje pri maši bo ob drugem
poglavju papeževe apostolske spodbude: Sovražniki svetosti. Shod pripravlja
župnija Kamnje. Ob 16h priložnost za spoved, ob 17h sv. maša.
Vsakoletno romanje Župnijske Karitas bo v soboto, 8. junija. Letos
zraven vabimo tudi vse sodelavce v župniji, vse, ki ste se zbirali po
raznih skupinah in zlasti tiste, ki čistite in krasite našo cerkev.
Obiskali bomo Doberdob in Redipuljo, spremljal nas bo župnik iz Doberdoba,
ki nam bo povedal in pokazal še veliko drugih zanimivosti. Odhod v soboto,
8. junija ob 8h izpred župnišča. Maša v Doberdobu okrog 13h. Prijave v
zakristiji ali Miljevi Kompara (041 493 016) ali župniku. Dar za prevoz okrog
10 EUR. Še je kakšno prosto mesto na avtobusu. Za kosilo je poskrbljeno,
imeli ga bomo v Doberdobu po maši.
Pohvala in zahvala našim pevcem, ki so sodelovali prejšnjo nedeljo na
majski pobožnosti pri Gospe Sveti na Koroškem. Tako Korošci kot romarji
smo bili več kot navdušeni. Bilo je zelo slovesno. Boglonaj!

Vseslovensko romanje starejših, bolnikov in invalidov k Mariji
Pomagaj na Brezje bo v soboto, 15.6. Že 51. romanje organizira revija
Ognjišče skupaj s Karitas in številnimi pomočniki, ki bodo poskrbeli za
varnost in podporo vsem romarjem. Sveto mašo ob 10. uri bo vodil nadškof
msgr. Alojzij Cvikl. Ta dan bo tudi prilika za sveto spoved in maziljenje, pa
tudi za osebno molitev pri Mariji Pomagaj.
Na poti domov bo postanek v gostišču Marinšek v Naklem na skupnem
kosilu. Cena romanja je 15 Eur na osebo, kar boste poravnali na avtobusu.
Naročenih je pet avtobusov, zato pohitite s prijavami.
Romanje kot navadno organizira Karitas vipavske dekanije, za našo
župnijo sprejema prijave Miljeva na tel. 041 493 016.
Zaključek veroučnega leta: Rad bi se zahvalil najprej vsem staršem, ki
skrbite za versko vzgojo svojih otrok in jih vključujete v življenje Cerkve z
veroukom, mašo, služenjem kot pevci in strežniki, predvsem pa, ker jim
dajete zgled vere s svojim življenjem. Hvala vsem našim katehetom: Greti,
s. Emi, Heleni, Bernardu, Nadji, Danici, Marku in Mateju. S pomočjo
katehetov otroke od predšolskega verouka pa tja do mladinskih srečanj
vodimo k Jezusu. Hvala. Za naše katehete veljajo besede sv. Pavla:
»Gorje, če evangelija ne bi oznanjal!« Za vašo prizadevnost rečem: Bog
povrni!
Zahvaljujem se tudi gospe Rezki, ki je skozi veroučno leto skrbela za
čiščenje veroučnih prostorov in celotnega Marijinega doma.
Oratorij Šturje 1. – 5. julij 2019: Prijave sprejemamo samo še do
ponedeljka, 3. junija, zvečer. Prijavnica na spletni strani župnije Šturje.
Mesec junij – mesec Jezusovega Srca
Po Mariji k Jezusu. Ko zaključujemo mesec maj in
češčenje Marije, nas misel že vodi k Jezusu.
Tradicija Cerkve je, da je junij posvečen češčenju
Jezusovega Srca. Tako nas tudi časi vodijo k
pobožnosti.
Češčenje presvetega Srca Jezusovega je po svojem
bistvu češčenje tiste ljubezni, s katero nas Bog ljubi
po Jezusu, in hkrati dejanski izraz naše ljubezni, s
katero mi ljubimo Boga in svojega bližnjega. Ali z drugimi besedami:
To češčenje je usmerjeno k ljubezni, ki jo ima Bog do nas, k ljubezni,
katero smo dolžni moliti, se ji zahvaljevati in jo v življenju posnemati.
To češčenje ima za svoj namen to, da nas privede do najpopolnejše in
najbolj dovršene ljubezni do Boga in do bližnjega, do tiste ljubezni, ki vsak
dan bolj velikodušno izpolnjuje novo zapoved, ki jo je božji Učenik kot
sveto dediščino zapustil učencem, ko je dejal: Novo zapoved vam dam:
Ljubite se med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, se tudi vi med seboj
ljubite.

