RAZPORED SVETIH MAŠ 05. 05. 2019 – 12. 05. 2019
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++ Rustja in Levpušček, Grivče 4
Za žive in rajne župljane
V zahvalo in priprošnjo SD, Žapuže 5/a
++ Lavrenčič in Čoha, Bevkova 12
DSO: + Jože Černigoj
Žapuže: + Boris Zavadlal, Žapuže 103
+ Klavdija Ličen, Dolenje 20
+ Jože Bajc, Kosovelova 1
+ Julijana Nabergoj in starši Verč, Polževa 15/a
V dober namen, Bazoviška 10
++ Ukmar in Lemut, Bazoviška 3
++ Slokar, Cebejeva 34
V zahvalo in priprošnjo MB, Bazoviška 15
++ starši in bratje Kavčič, IX. korpus 37
++ Slokar, Idrijska 22/a
V zahvalo, Kidričeva 29
+ Bernard Brecelj, Lavričeva 49
V zahvalo, Kožmani 1/a
Za žive in rajne župljane
+ Miro Stopar, Lavričeva 21

JEZUS DA APOSTOLOM JESTI
(Jn 21,1-19)

Tisti čas se je Jezus spet prikazal učencem pri Tiberijskem jezeru.
Razodel pa se je takóle: Simon Peter, Tomaž, ki se imenuje Dvojček,
Natánael iz galilejske Kane, Zebedejeva sinova in dva druga izmed
njegovih učencev so bili skupaj. Simon Peter jim je rekel: »Ribe grem
lovit.« Dejali so mu: »Tudi mi gremo s teboj.« Odšli so in stopili v
čoln, toda tisto noč niso nič ujeli. Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na
bregu, vendar učenci niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel:
»Otroci, imate kaj prigrizniti?« Odgovorili so mu: »Nič.« Tedaj jim je
rekel: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli. « Vrgli so
jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli izvleči. Tisti učenec, ki ga je
Jezus ljubil, je rekel Petru: »Gospod je.« Ko je Simon Peter slišal, da
je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol, in se vrgel v
jezero. Drugi učenci so pripluli s čolnom in privlekli mrežo z ribami;
niso bili namreč daleč od brega, le kakih dvesto komolcev.

3. VEL. NED.

05. 05. 2019 – 12. 05. 2019; št. 18/19
V spomin na mučenca Filipa Terčelja,
duhovnika iz naše župnije
V prihodnjih mesecih bomo spoznavali Filipa Terčelja v luči krščanskih
kreposti, Božjih in človeških: vere,
V preteklem tednu smo romali
upanja, ljubezni in razumnosti,
po severni Italiji,. Ob obisku
pravičnosti, srčnosti, zmernosti.
Sotto il Monta, rojstnem kraju
Predstavili bomo dejanja, iz katerih
sv. papeža Janeza XXIII., sem
se še posebej zrcalijo vrline in
romarje opozoril na zahvale in
prebirali njegove misli, ki so
prošnje, ki jih verni ljudje
aktualne tudi danes.
»Vsak čas rodi svoje ljudi. Bistveno
napišejo na steno v spominski
so si podobni v krepostih in
sobi omenjenega papeža. Med
slabostih. Svobodno smo se odločili
ljudmi mora zrasti zavest, da je
za Boga in njegovo resnico.
nekdo svetnik, potem bo stekel
Značajnost od nas zahteva, da
tudi postopek za svetnika.
ostanemo vedno in povsod zvesti
V ta namen bomo enkrat
Bogu. Naša dolžnost je, da javno
mesečno v naših oznanilih
pokažemo svojo vero v
dosedanjim njegovim pesmim
evharističnega Boga, za katerega
dodajali njegove misli, ki
so kri prelivali naši dedje. Vera je
izražajo njegov življenjski slog.
tisti glavni činitelj, ki napravi sedmi
Ni dovolj postaviti spomenik,
dan v tednu tako srečen in
blagoslovljen za človeško srce.
med nami naj se zbudi zavest o
Nedelja je prilika, da v cerkveni
svetniški drži duhovnika
klopi med sveto daritvijo pogleda
Terčelja. Ne le, da je bil nasilno
človek v tiho kamrico srca in gladi
umorjen, ampak tudi, da je imel
ter popravi, kar je zagrešil med
življenjsko držo, ki more biti
tednom.« (Zrna, 1927).
zgled za druge, to pa je tudi
Iz zbranih pričevanj in pripovedi
osnova za svetništvo.
mučiteljev vemo, da je v zadnji noči
trpljenja kljub udarcem »držal roke skupaj in molil« in »glasno molil, da se
je slišalo po vsej hiši«, ko so ga tolkli s polenom.

OZNANILA
Uradne ure: Četrtek 09.00 – 11.00 in 17.30 – 18.30.
Verouk je reden za vse skupine. Birmanci imajo verouk v petek ob 17.45.
Češčenje Najsvetejšega v četrtek: Litanije Matere Božje z blagoslovom.
Skrb za cerkev: Cebejeva 26 do konca, sledi Lavričeva 1- 30.
Starši prvoobhajancev: Srečanje bo v ponedeljek ob 19.45 v M. domu.
Skupina Srce: Srečanje v torek ob 20h v župnišču.
Priprava staršev na krst prvega otroka se začne v torek ob 20h v
Marijinem domu. Priprava poteka tri zaporedne torke po 60 minut.
Namenjena je obema staršema, pripravo pa lahko opravite že pred rojstvom
otroka. Naslednja priprava bo septembra.
Večerna zarja: Srečanje v sredo ob 19.45 v župnišču.
Birmanski kateheti: Srečanje v sredo ob 20.30 v župnišču.
Kateheti: Srečanje v četrtek ob 19.45 v župnišču.
Zakonska skupina: Srečanje v petek ob 20h v župnišču.
Blagoslov motoristov bo v soboto takoj po večerni maši (ob 19.40), v
primeru dežja pa odpade. Razporeditev motorjev na dvorišču cerkve tako kot
lani. Poskrbimo, da ne bo hrupa med mašo. Motoristi povabljeni k maši.
V nedeljo bomo imeli celodnevno češčenje ob prazniku Jezusa, Dobrega
Pastirja. Kot lani, se bomo zvrstili po ulicah. Zavzemimo se za to pobožnost,
ki je enkrat v letu. Naj se je udeležijo tudi družine.
11:00 Grivče
11:30 Vena Pilona, IV prekomorska, Na Brajdi, Bevkova, M Klemenčiča
12:00 kdor more
13:00 Lavričeva, Cebejeva, Grivška pot
13:30 Polževa, Trata, Livada, Slomškova, Cankarjev trg, Levstikova
14:00 Idrijska, Vipavska, Goriška, IX. korpus, Štrancarjeva
14:30 Slejkoti, Bazoviška, Vojkova, Kosovelova, Kidričeva, Pot v Žapuže
15:00 Žapuže;
15:30 Kožmani;
16:00 Litanije in blagoslov, povabljeni vsi na sklep češčenja.
Rožni venec pred mašo v tem tednu namenimo za duhovne poklice.
Povabljeni. Rožni venec začnemo ob 06.30 in ob 18.30.
Romanje za bralce Slomškovega bralnega priznanja: Otroci in starši
povabljeni na zaključek bralnega leta na Slomškovo Ponikvo. Vseslovensko
romanje otrok bo 18. maja, gremo skupaj z župnijo Budanje. Prijave s. Emi
do 9. maja. Odhod izpred župnišča ob 7h.

Šmarnice: Vabim otroke in odrasle k majniški pobožnosti do Matere Marije.
Oratorij bo v Šturjah od 1. – 5. julija. Prijavnico dobijo starši veroučencev
v tem tednu na e-naslov. Prijavnica bo tudi na spletni strani naše župnije.
Prijavite lahko osnovnošolske otroke vključno s tistimi, ki bodo jeseni šli k
predšolskemu verouku (letnik 2014). Do 27. 5. sprejemamo samo Šturske
otroke, glede na število naših otrok pa bomo potem lahko sprejemali tudi
otroke od drugje (prijave od drugje od 27. 5. – 2. 6.). Več kot 100 otrok, glede
na število animatorjev, ne bomo mogli sprejeti.
Teden molitve za duhovne poklice: od 5. do 12. maja 2019
Pred 56. svetovnim molitvenim dnem za duhovne poklice, ki ga bomo obhajali na
nedeljo Dobrega Pastirja, 12, maja, v Sloveniji obhajamo tudi molitveno osmino.
Papež Frančišek v letošnji poslanici piše:
»Potem, ko smo lani v oktobru doživeli živahno in rodovitno izkušnjo sinode,
posvečene mladim, smo pred kratkim v Panami obhajali 34. svetovni dan mladih.
Dva velika dogodka, ki sta Cerkvi omogočila, da je prisluhnila tako glasu Duha kot
življenju mladih, njihovim vprašanjem in skrbem, ki
jih bremenijo, njihovim težavam in njihovim
Gospod, Ti veš:
upom… Srečali smo se z Gospodom… V srečanju
žetev je velika,
z Gospodom more nekdo začutiti privlačnost klica
delavcev pa malo.
v posvečeno življenje ali v službeno duhovništvo.
Pošlji na svojo njivo
Ni večjega izziva, kot je ta, da pustiš vse za seboj
in v svoj vinograd tiste,
in slediš Gospodu ter se mu daš na razpolago za
katere kličeš.
služabnika evangelija…«
Daj jim moči in
poguma,
Do takšne odločitve mladi ne morejo priti kar tako.
da bodo sledili
Potrebujejo močno vero, dobre zglede, veliko
Tvojemu glasu
poguma. Za vse to potrebujejo tudi našo molitev.
in današnjemu svetu
Molitev pripravlja ugodno okolje, da bo duhovni
pričali
poklic lahko pognal in dozorel. V tednu molitve za
o Tvoji ljubezni.
duhovne poklice se vsi združimo v skupni prošnji,
naj Gospod blagoslovi Cerkev in naš narod z
novimi duhovnimi poklici, da Kristusova navzočnost ne bo ugasnila.

NAPOVEDNIK
Svetopisemska skupina: Zadnje srečanje v ponedeljek, 13. 5.
Župnijski pastoralni svet: V sredo, 15. 5. ob 19.45
Romanje h Gospe sveti na Koroško: V nedeljo, 26. maja, bo v cerkvi
Gospe svete pri litanijah in prepevanju Marijinih pesmi sodeloval naš
Mešani pevski zbor. Odhod avtobusa ob 7h izpred župnišča, maša v Domu
Sodalitas v Tinjah ob 11h in razlaga Rupnikovega mozaika, kosilo ob 12h.
Litanije in koncert Marijinih pesmi ob 14h pri Gospe sveti, sledi še ogled
knežjega kamna in odhod domov. Na romanje na Koroško poleg pevcev
povabljeni tudi drugi župljani. Organiziran bo avtobusni prevoz. Cena kosila
je 12 EUR. Prijave do 14. maja župniku.

