RAZPORED SVETIH MAŠ 14. 07. 2019 – 21. 07. 2019
V čast SD in MB, Bazoviška 2
Za žive in rajne župljane
+ Marijan Golja, Polževa 41
+ Jožef Krašna, Cebejeva 7
Poned., 15. 7.
DSO: ++ Plahuta
Bonaventura
++ starši in brata Kogoj, Lavričeva 49
Torek, 16. 7.
++ starši Birsa, IX. korpus 24
Karmelska MB
+ Ivan Ličen in vsi pokojni, Idrijska 19
Sreda, 17. 7.
++ Ukmar in Lemut, Bazoviška 3
Četrtek, 18. 7.
Za zdravje, Kožmani 8
Elij
+ Damjana Polanc, Cebejeva 11
++ starši Velikonja, IV. Prekomorska 32
Petek, 19. 7.
+ Dragica Geržina, Cebejeva 4
Ambrozij
Sobota, 20. 7.
V zahvalo in v čast SD, Idrijska 6
Marjeta
+ Pavel in starši Bratina, IX. korpus 37
++ Krapež, IV. Prekomorska 12/A
16. NAV. NED.
Za žive in rajne župljane
21. JUL. 2019
++ starši Benčina, Polževa 12/B
KDO JE MOJ BLIŽNJI?
Tisti čas je vstal neki učitelj postave, ki je takole skušal Jezusa: »Učenik,
kaj naj storim, da dosežem večno življenje? « On pa mu je rekel: »Kaj je
pisano v postavi? Kako bereš?« Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda svojega
Boga, z vsem srcem in vso dušo, in vso močjo in vsem mišljenjem, in
svojega bližnjega kakor sam sebe.« – »Prav si odgovoril,« mu je rekel:
»to izvršuj in boš živel.«
Ta se je pa hotel opravičiti in je rekel Jezusu: »In kdo je moj bližnji?«
Jezus je povzel besedo in rekel: »Neki človek je šel iz Jeruzalema v
Jeriho in je padel med razbojnike; ti so ga oplenili in mu zadali ran ter so
odšli in ga pustili na pol mrtvega. Primerilo se je pa, da je šel po isti poti
neki duhovnik in ga je videl in šel mimo. Prav tako je tudi levit, ki je prišel
na to mesto in ga videl, šel mimo.
Ko pa je neki popoten Samarijan prišel do njega in ga videl, se mu je v
srce zasmilil. Pristopil je in vlil v njegove rane olja in vina ter jih obvezal;
in posadil ga je na svoje živinče, peljal do gostišča in zanj poskrbel. Drugi
dan je vzel dva denarja in dal gostilničarju ter rekel: ›Poskrbi zanj in, kar
boš več potrošil, ti jaz nazaj grede povrnem.‹
Kateri izmed teh treh, se ti zdi, je bližnji tistemu, ki je padel med
razbojnike?« On je dejal: »Tisti, ki mu je skazal usmiljenje.« Jezus mu je
rekel: »Pojdi in tudi ti tako delaj!« (Lk 10,25-37)
15. NAV. NED.
14. JUL. 2019
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15. NAV. NED.

14. 07. 2019 – 21. 07. 2019; št. 28/19
Uradne ure: V petek 08.00 – 10.00 in 18.00 – 19.00.
Češčenje Najsvetejšega bo v četrtek po večerni maši.
Skrb za cerkev: Polževa 22 do konca, sledi Idrijska.
Darovi za župnijo: 10,00 EUR, 1 darovalec, Bog povrni.
Karitas vabi ob sredah ob 7h na pohod, zbirno mesto je pred župniščem.
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.
Krištofova nedelja: 21. julij
Sveti Krištof je zavetnik voznikov in popotnikov. Krištofova nedelja nas
tako vsako leto spomni na dolžnost hvaležnosti Bogu za srečno prevožene
in »prepotovane« poti.
Že več kot tri desetletja, odkar obhajamo to nedeljo, nas misijonska
organizacija MIVA vabi k čisto konkretnemu izrazu naše hvaležnosti za
srečno vožnjo, to je k darovanju denarnih prispevkov za pomoč pri nakupu
misijonskih vozil. Vsako leto je odziv na to akcijo velik, za kar so nam še
posebej hvaležni naši misijonarji po svetu. V lanski akciji je MIVA Slovenija
z zbranimi prispevki v Sloveniji pomagala pri nakupu 12. vozil v vrednosti
349.880,00€. Pomagali so našim misijonarjem na Madagaskarju, v Nigeriji,
Burundiju, Ukrajini, Makedoniji, Ugandi in Turčiji.
Svoj dar bomo lahko oddali na Krištofovo nedeljo v cerkvi.
Pri maši bo blagoslov voznikov vseh vrst prevoznih sredstev.
Krstna nedelja bo 28. julija, otroke čim prej prijavite za sveti krst.

