RAZPORED SVETIH MAŠ 30. 06. 2019 – 07. 07. 2019
13. NAV. NED.
30. JUN. 2019
Poned., 01. 7.
Oliver
Torek, 02. 7.
Ptujskogorska
Sreda, 03. 7.
Tomaž
Četrtek, 04. 7.
Urh

Petek, 05. 7.
Ciril in Metod

Sobota, 06. 7.
Marija Goretti
14. NAV. NED.
07. JUL. 2019

08.00
10.00
19.00
16.00
18.30
19.30
11.00
19.30
16.00
19.30
16.00
19.30
16.00
19.30
18.30
19.30
08.00
10.00
19.00

+ Anica Repič, Žapuže 21/a
Za žive in rajne župljane
+ Stanislav Čibej, Vojkova 1
V zahvalo, Polževa 6
ŽAPUŽE:V zahvalo in priprošnjo MB, Žap. 43/B
+ Klavdija Ličen, Dolenje 20
DSO: ++ Žgavec, Idrijska 29
+ Vida Nussdorfer, Slomškova 2
BUDANJE: za našo župnijo
Za zdravje, Grivška pot
V čast SD, Polževa 8
+ Alojz Žgavec, Idrijska 15
V zahvalo in priprošnjo, Grivška 24
++ starši Lemut in Ščuka, Grivška 23
ŽAPUŽE: pokojni, Žapuže 26
V zahvalo
+ Jože Bajc, Kosovelova 1
Za žive in rajne župljane
+ Avgust Nusdorfer, Polževa 13/c

JEZUSOVE ZAHTEVE DO UČENCEV
(Lk 9,51-62)
Ko so se dopolnjevali dnevi, v katerih naj bi bil Jezus vzet v nebesa, se je tudi
sam odločil iti v Jeruzalem. Pred seboj je poslal svoje glasnike, ki so spotoma
prišli v neko samarijsko vas, da bi vse pripravili zanj; vendar ga tam niso
sprejeli, ker je bil namenjen v Jeruzalem. Ko sta to videla učenca Jakob in
Janez, sta rekla: »Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pade ogenj z neba in jih
pokonča?« Jezus se je obrnil k njima in ju pograjal.
Nato so odpotovali v drugo vas. Ko so potovali, mu je nekdo rekel: »Za teboj
bom hodil, kamor koli pojdeš.« Jezus pa mu je dejal: »Lisice imajo brloge in
ptice neba gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslónil.« Nekomu
drugemu pa je rekel: »Hôdi za menoj!« A ta je dejal: »Gospod, dovôli mi, da
prej grem in pokopljem svojega očeta.« Rekel mu je: »Pústi, naj mrtvi
pokopljejo svoje mrtve, ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo!« Spet drug mu
je rekel: »Hodil bom za teboj, Gospod, a dovôli mi, da se prej poslovim od
svojih domačih.« Jezus pa mu je rekel: »Nihče, kdor položi roko na plug in se
ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo.«
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30. 06. 2019 – 07. 07. 2019; št. 26/19
Uradne ure: Ta teden ni uradnih ur. Pred ali po večerni maši pa lahko pridete
v župnišče, če bi radi kaj uredili v pisarni.
Skrb za cerkev: Grivče, sledi Polževa 1 – 21.
Darovi za župnijo: 225,00 EUR, 3 darovalci in 20 EUR za oratorij.
Karitas vabi ob sredah ob 7h na pohod, zbirno mesto je pred župniščem.
Maša v domu starejših občanov bo ta teden v torek ob 11h skupaj z
oratorijem.
Oratorij: Hvala našim gospodinjam, ki boste v tem tednu skrbele za otroke
in animatorje na oratoriju in vsem drugim, ki boste kakorkoli sodelovali pri
tem. Kakšno pecivo ali sadje bomo radi vzeli za potrebe oratorija.
Vse druge informacije okrog oratorija so starši dobili po elektronski pošti.
Veroučne knjige za leto 2019/20: S kateheti smo se dogovorili, da bomo
učbenike in zlasti delovne zvezke v naslednjem veroučnem letu nekoliko
prilagodili, zato sporočam staršem, naj ne kupujejo veroučnih pripomočkov
dokler ne bo objavljeno, kaj potrebujejo. Konec avgusta bo pravočasno
objavljeno.
Prvi petek, povabljeni k maši in sveti spovedi. Starejšim in bolnim
prinesem obhajilo na dom v SOBOTO dopoldne.
Maše v tem tednu bodo zvečer in skupaj z otroki na oratoriju. V sredo bo
maša z oratorijem v Budanjah, v primeru slabega vremena pa v domači
cerkvi.
Terčeljev shod na Otlici bo v soboto. Peš izpred spomenika v Šturjah ob
7h, maša na Otlici ob 10h, sledi kulturni program (več na plakatu na oglasni
deski).
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.

