RAZPORED SVETIH MAŠ 12. 05. 2019 – 19. 05. 2019
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V zahvalo, Kožmani 1/a
Za žive in rajne župljane
+ Miro Stopar, Lavričeva 21
+ Marija Krapež, Cebejeva 46
DSO: + Zora Trošt
+ Sonja Krapež, Kidričeva 50
++ starši Rudolf, Slomškova 17
30. dan + Marta Stegovec, Grivška 37
++ Pregelj, Kidričeva 52
Bogu hvala (65 let zakona), Grivče 5/a
+ Ivan Božič, Cankarjev trg 6
+ Jože Lemut, Kožmani 3
++ bratje in sestra, Cebejeva 5
++ starši, Idrijska 6
+ Radimira Hrobat, Slejkoti 10
+ Ivan Puc
++ Ostrožnik, Grivče 5/a
Za prvoobhajance in vse župljane
++ Trošt in Valič, IV. Prekomorska 12

Sprejemam mašne namene, ki niso vezani na določen datum in tudi
mašne namene, ki jih lahko oddam naprej.

Dobri pastir daje večno življenje
(Jn 10,27-30)
Tisti čas je Jezus rekel: »Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih
poznam in hodijo za menoj.
Dajem jim večno življenje; nikoli
se ne bodo pogubile in nihče jih
ne bo iztrgal iz moje roke. Moj
Oče, ki mi jih je dal, je večji od
vseh, in nihče jih ne more
iztrgati iz Očetove roke. Jaz in
Oče sva eno.«

4. VEL. NED.
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56. SVETOVNI MOLITVENI
DAN ZA DUHOVNE POKLICE
Ne vem natančno, k čemu vas Bog posebno kliče, vem pa zelo
dobro, k čemu kliče vse kristjane, moške in ženske, samske in
poročene: Biti apostol, apostol z zgledom, z dobroto, z blagodejnim
srečanjem, s prisrčno naklonjenostjo, ki zbuja vračanje ljubezni in
vodi k Bogu, vedno apostol, ki »hoče biti vsem vse, da bi vse
privedel k Jezusu«!
(bl. Karel de Faucauld)
MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE
Oče naš, vsak dan te prosimo, naj pride k
nam tvoje kraljestvo, kraljestvo pravičnosti,
miru in ljubezni. Po svojem Sinu Jezusu,
Knezu miru, in po naši Materi Mariji, Kraljici
miru, te iskreno prosimo: prebudi po naših
župnijah številne fante in dekleta, polne
Boga miru in ljubezni, ki bodo pripravljeni v
duhovnih poklicih postati delavci za mir:
mir v dušah, mir v družinah in soseskah in mir v javnem življenju. Oče,
usliši nas, saj od tebe prihaja vsak dober dar. Amen.
Sv. Janez Pavel II.

»Če primanjkuje duhovnikov, primanjkuje Jezusa, primanjkuje
svete evharistije, primanjkuje odpuščanja. Zato krščansko občestvo
ne more ravnodušno in brezbrižno sprejemati upadanja števila
Sv. Janez Pavel II.
duhovniških poklicev«.

OZNANILA
Uradne ure: Četrtek 09.00 – 11.00 in 17.30 – 18.30.
Verouk je reden za vse skupine. Birmanci imajo zadnje srečanje v petek ob
17.45 v Marijinem domu. Dobijo tudi spričevala.
Češčenje Najsvetejšega v četrtek: Litanije Matere Božje z blagoslovom.
Skrb za cerkev: starši prvoobhajancev, sledi Lavričeva 1- 30.
Sodelovanje pri maši v petek: 2. razred – deklice.
Darovi za cerkev: 300 EUR, 6 darovalcev
Postna nabirka hrane in denarja: Zbralo se je 143 kg hrane in 837,00 eur.
Izkupiček za velikonočne voščilnice v dober namen: 590 EUR.
Svetopisemska skupina: Zadnje srečanje v ponedeljek ob 19.45 v
župnišču.
Moška skupina: Srečanje v soboto ob 19.45 v župnišču.
Priprava staršev na krst prvega otroka se nadaljuje 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.
Župnijski pastoralni svet: Seja bo v sredo ob 19.45 v župnišču.
Danes je 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.
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.

Priprave na prvo sveto obhajilo:
33 otrok bo naslednjo
Čiščenje cerkve v petek ob 17h.
nedeljo prejelo prvo sveto
Krašenje cerkve v soboto ob 8h.
obhajilo. Hvaležni smo za
Spoved za otroke v četrtek in petek med te otroke in njihove starše.
Podprimo jih z molitvijo v
veroukom, povabljeni tudi starši.
Prvoobhajanske obleke ste starši vzeli teh dneh.
domov. Kdor želi, jo lahko prinese v petek v
Marijin dom, označi z imenom in v nedeljo zjutraj vzame. Obleke po prazniku
očistite in vrnite k verouku naslednji teden.
Vaja za praznično mašo bo v petek po maši.
Oratorij bo v Šturjah od 1. – 5. julija. Prijavnico ste starši veroučencev
prejeli na e-naslov. Prijavnica je 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.
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. Dodatni avtobus za romarje je
poln, morda bo še kakšno mesto na avtobusu za pevce.
Ob svetovnem molitvenem dnevu za duhovne poklice iskrena zahvala
vsem, ki molite v ta namen, darujete svete maše in se jih v ta namen
udeležujete. Zahvala družinam, ki ste za te Božje klice odprti in dopuščate,
da Gospod tudi koga izmed vaših otrok pokliče v službo Gospodu in Cerkvi.
Hvala vsem, ki s svojim govorjenjem ustvarjate spoštljiv odnos do duhovnih
poklicev. Marija, kraljica apostolov, prosi za nas!
NAPOVEDNIK
Skupina ob Katekizmu: Čeprav se že dolgo nismo srečali, ker enostavno ni
bilo prostega ponedeljka, vas povabim še enkrat na srečanje, ki bo v
ponedeljek, 20. maja ob 19.45 v župnišču.
Župnijski gospodarski svet bo imel sejo v sredo, 22. maja ob 19.45.
Zahvalno romanje birmanskih družin bo v soboto, 01. junija, v Oglej.
Peš romanje na Sveto goro načrtujemo v soboto, 25. maja, če bo
stanovitno vreme. Prijave za prevoz nazaj sprejema Tadeja Pogačnik (040
943 559) in župnik.

