RAZPORED SVETIH MAŠ 26. 05. 2019 – 02. 06. 2019
6. VELIKON.
NEDELJA
26. MAJ 2019
Poned., 27. 5.
Alojzij Grozde
Torek, 28. 5.
Sreda, 29. 5.
Četrtek, 30. 5.
GOSPODOV
VNEBOHOD
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Po namenu darovalca
Za žive in rajne župljane
++ starši Likar, Žapuže 91
+ Egon Stibilj, Idrijska 6
DSO: + Ivan Ličen
ŽAPUŽE: + Robert Kovšca, dar društvo DEŠK
++ Lipovž in Ferjančič, Idrijska 8
FUŽINE: 8. dan + Joško Lipušček, Na livadi 1
++ Raspor, Cebejeva 12
Obl. + Antonija Kočevar, Cebejeva 14
++ Hmeljak in Ambrožič, IV. Prekomorska 54
V zahvalo, Prosen

++ starši Štokelj, Lavričeva 25
Petek, 31. 5.
Za mlade družine, Cebejeva 12
Obiskanje DM
Sobota, 1. 6.
V čast sv. Judu Tadeju
Justin
+ Jožef Fegic, dar Marijin zbor
7. VELIKON.
08.00 + Vinko Čuk, Slomškova 17
NEDELJA
10.00 Za žive in rajne župljane
02. JUN. 2019
19.00 Ob visokem jubileju – za zdravje, Kožmani 24
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 v tem
tednu do petka zvečer. Dar za prevoz okrog 10 EUR.
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.

6. VEL. NED.

26. 05. 2019 – 02. 06. 2019; št. 21/19
Uradne ure: Četrtek 09.00 – 11.00 in 17.30 – 18.30.
Verouk v tem tednu odpade za 3., 5. in 6. razred.
Liturgični bralci: Srečanje v ponedeljek ob 19.45 v župnišču.
Veroučna spričevala bomo delili v petek pri zaključni sveti maši ob 19h.
Hvala vsem družinam, ki verouk in versko vzgojo jemljete kot način svojega
življenja v hoji za Jezusom. Hvala vsem katehistom in katehistinjam za
prostovoljno delo pri oznanjevanju. Bog povrni.
Češčenje Najsvetejšega v četrtek: Litanije Matere Božje z blagoslovom.
Skrb za cerkev: Lavričeva 31 do konca, sledi Na brajdi.
Darovi za župnijo: 320 EUR, 3 darovalci.
Zahvalno romanje birmanskih družin bo v soboto, 01. junija, v Oglej in na
Barbano. Odhod izpred župnišča ob 08.00. Na drugem avtobusu je še nekaj
prostih mest. Malica iz popotne torbe.
Zaključek verouka: Spričevala bomo podelili pri zaključni maši v župnijski
cerkvi v petek, 31. 5., ob zaključku šmarnic.
Sodelujmo: Pri nedeljski maši nas bo v nedeljo, 2. 6. obiskala skupina
štirih mladih zdravnikov - Majiwa 2019, ki se poleti odpravljajo na
humanitarno-medicinsko odpravo v Kenijo. Med njimi je tudi naša
Veronika Geržina. V namen nabave medicinske opreme in zdravil, ter
nudenja osnovne zdravstvene oskrbe zbirajo prostovoljne prispevke.
Vsak mali dar je dobrodošel in se Vam že vnaprej zahvaljujejo!
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.
Oklicana sta: Ženin Igor Lemut iz Kožmanov in nevesta Suzana
Prelovšek iz Šmarce – Duplica. Naj ju spremlja Božji blagoslov na skupni
življenjski poti.
Prošnji dnevi so od ponedeljka do srede, v četrtek pa Gospodov vnebohod.
Večerne maše v ponedeljek v Žapužah, v torek na Fužinah.

