RAZPORED SVETIH MAŠ 07. 07. 2019 – 14. 07. 2019

Torek, 09. 7.

08.00
10.00
19.00
10.00
19.30
19.30

+ Jože Bajc, Kosovelova 1
Za žive in rajne župljane
+ Avgust Nusdorfer, Polževa 13/c
DSO: + duh. Tone Štrancar
+ Anica Ambrožič, Lavričeva 59
+ Ivan Škvarč, IV. Prekomorska 49

Sreda, 10. 7.

19.30

+ Rajko in Marjo, Lavričeva 31

Četrtek, 11. 7.

19.30

+ Vladimir Bratina, Cebejeva 20

Skrb za cerkev: Polževa 1 – 21, sledi Polževa 22 do konca.

19.30

V zahvalo za zakon in družino

Darovi za župnijo: 30,00 EUR, 2 darovalca, Bog povrni.

14. NAV. NED.
07. JUL. 2019
Poned., 08. 7.

14. NAV. NED.

07. 07. 2019 – 14. 07. 2019; št. 27/19

Benedikt

Petek, 12. 7.

Karitas vabi ob sredah ob 7h na pohod, zbirno mesto je pred župniščem.

Mohor in Fortunat

Sobota, 13. 7.

19.30

30. dan + Bojan Žigon, Bevkova 11
+ Dragica in Peter Šušmelj, Polževa 4
V čast SD in MB, Bazoviška 2
Za žive in rajne župljane
+ Marijan Golja, Polževa 41

08.00
10.00
19.00
KRISTUSOVI UČENCI PRINAŠAJO MIR
Tisti čas je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj
po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval. Rekel jim je:
»Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje
delavce na svojo žetev. Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne
nosíte s seboj ne denarnice ne torbe ne sandal in spotoma nikogar ne
pozdravljajte! V katero koli hišo pridete, recíte najprej: ›Mir tej hiši!‹ In če bo v
njej sin miru, bo na njem počival vaš mir; če pa ne, se mir povrne k vam. V
tisti hiši ostanite ter jejte in pijte, kar vam dajo, kajti delavec je vreden svojega
plačila. Ne hodíte iz hiše v hišo. V katero koli mesto pridete in vas sprejmejo,
jejte, s čimer vam postrežejo. Ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in jim
govorite: ›Približalo se vam je Božje kraljestvo.‹ V katero koli mesto pa pridete
in vas ne sprejmejo, pojdite na njegove ulice in recíte: ›Tudi prah vašega
mesta, ki se je prijel naših nog, otresamo na vas, vendar védite, da se je
približalo Božje kraljestvo.‹ Povem vam: Sódomi bo na tisti dan laže kakor
temu mestu.«
Dvainsedemdesetéri so se veseli vrnili in govorili: »Gospod, celo hudi duhovi
so nam pokorni v tvojem imenu.« In rekel jim je: »Gledal sem satana, ki je
kakor blisk padel z neba. Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in
škorpijone ter na vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam ne bo škodovalo.
Vendar se ne veselite nad tem, da so vam duhovi pokorni, ampak se veselite,
ker so vaša imena zapisana v nebesih.« (Lk 10,1-12.17-20)
15. NAV. NED.
14. JUL. 2019

Uradne ure: Ta teden odpadejo.

Oratorij: Iskreno se zahvaljujem za podporo oratoriju Občini Ajdovščina,
Dekanijski Karitas in Fructalu. Bog povrni vsem gospodinjam, ki ste kuhale
in pospravljale, vsem, ki ste prinašali pecivo, sadje, zelenjavo, darovali
meso, pekli palačinke po domovih. Hvala za izposojo miz, klopi, jedilnega
pribora in izdelavo spominskih razglednic. Hvaležen sem vsem 34 mladim,
ki ste se pripravljali in odlično izpeljali oratorijski teden. Vsem, kakor koli
vključenim v ta pretekli teden, iskren Bog lonaj!
Ankaran: V Ankaranu imamo rezervirane prostore za počitnice ob morju.
Ponujam družinam, ki bi želele to izkoristiti kot skupen dopust. Rezervirano
je od nedelje 11. 8. popoldne do srede, 14. 8. 2019. Ker mladi letos ne
morejo s strežniki in otroškim pevskim zborom, povabim otroke skupaj s
starši na oddih ob morju. Stroški bodo minimalni.
Shod v Logu bo v nedeljo, 7. julija, spoved ob 16h, maša ob 17h (župnija
Planina).
Krstna nedelja bo 28. julija, otroke čim prej prijavite za sveti krst.
Krščanska ljubezen Filipa Terčelja
»Filip Terčelj ni mogel drugače, kot da je sprejel Kristusov vzor in dovolil, da ga je
oblikovala njegova milost. Kakor Kristus se je vedno zavzemal za bolj uboge, bolj
trpeče, manj pomembne.« (Boštjan M. Turk, Zbornik Terčeljevih dni, 2010). »Od
mame se je Lipče naučil ljubezni do revežev in skrb za ljudi na obrobju družbe.
Takoj po prihodu na prvo kaplansko mesto v Škofji Loki je v polnosti prišla do izraza
Filipova osnovna krepost – dobrodelnost in velika ljubezen do ubogih; vse življenje
je v sebi ohranil diakonsko držo, kar pomeni zavest služenja in pomoč
najpotrebnejšim. Že na začetku duhovniške poti je bil prepričan, da ni dovolj le
osebna dobrodelnost, ampak tudi organizirana in načrtna človekoljubna dejavnost.
Zato je v župniji ustanovil odsek Dobrodelnost za organizirano skrb za uboge.«
Pripravila Nadja U.P.

