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ORATORIJ NAS VABI, DA BI SPREGLEDALI ...

Naslov letošnjega oratorija je »Odpi oči!«. Oratorijska zgodba v nekaj orisih
predstavi življenjsko pot sv. Pavla, apostola narodov. Naslov »Odpri oči!« izhaja
iz Pavlovega (Savlovega) spreobrnjenja. Med potjo, ko se je bližal Damasku, da bi
preganjal kristjane, ga je obsijala močna Luč - Jezus in je oslepel. Po treh dneh ga
je v Damasku obiskal Hananija in nad njim molil. V tistem trenutku so mu padle
mrene z oči in zopet je spregledal ter se dal krstiti. Pavlova tridnevna slepota je tudi
podoba njegove duhovne zaslepljenosti. Ko je v besni jezi preganjal kristjane, je bil
notranje zaslepljen in ni vedel, da v resnici preganja Jezusa - Boga. S spreobrnjenjem
je odprl duhovne oči in videl svet v drugačni luči.
Večina od nas se ne more spreobrniti na tak način, kot se je sreobrnil Pavel, saj ne
preganjamo kristjanov, tako kot jih je on. Vendarle se v majhnih stvareh vsakdanjika
spreobračamo in se obračamo k spoznanjem, k Luči - k Bogu. Vsak dan naj bi bili
vsaj za malo boljši in tako odpirali oči za Boga, za bližnje in za dobroto.
“Odpri oči!” torej pomeni: »Spreglej in poglej drugače. Lepše boš videl Boga,
bližnje in sebe. Spreobračal se boš in boš vsak dan boljši!«
Geslo “Odpri oči!” se povezuje tudi z Lučjo - z Bogom. Ponoči, ko ni luči, nič
ne pomaga, če ima človek odprte oči. Še vedno nič ne vidimo. Bog, ki je Luč, sije
v našo dušo, mi pa odpiramo oči njegovi svetlobi. Tudi mi vsi, še posebej odrasli,
spreglejmo in odprimo oči za Boga, da nas bo mogla Njegova svetloba obsijati in
spremeniti...

JUBILEJ KANONIKA IN PRELATA G. VINKA PRESTORJA
5. julija bo naš g. kanonik in prelat Vinko Prestor dopolnil 80 let življenja. Ob
tem visokem jubileju se mu v svojem imenu in imenu celotne župnije najprej iskreno
zahvaljujem za vso pomoč ter njegov zgled vere in zaupanja, pa tudi ponižnega,
nesebičnega in dobrovoljnega služenja Bogu in ljudem. Iskreno mu tudi želim še
naprej trdnega zdravja in dobrega počutja med nami, da bi še vrsto let mogli skupaj
prijateljsko sodelovati in graditi Božje kraljestvo med nami. Urban Kokalj, župnik
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KRESOVANJE NA LUŽAH

24. junija obhajamo praznik rojstva svetega Janeza Krstnika, ki je zavetnik podružnične cerkve na Lužah. Na predvečer, to je v ponedeljek, 23. junija, bo ob 20. uri v
cerkvi najprej sveta maša in nato „kresovanje,“ ki ga pripravljajo vaščani.

SVETA MAŠA ZA DOMOVINO

V sredo, 25. junija, v Sloveniji praznujemo dan državnosti. Na predvečer, to je 24.
junija, bomo ob 20. uri v cerkvi svetega Simona in Juda Tadeja v Vogljah obhajali
sveto mašo za domovino. Po sveti maši bo kulturni program pod vaško lipo.

SVETA DRUŽINA OBISKUJE NAŠO ŽUPNIJO

Podobo Svete družine, ki smo jo prejeli na Slovenskem pastoralnem dnevu v
Celju, bo v mesecu juliju gostila podružnica svetega nadangela Mihaela na Olševku.
Sprejem bo v nedeljo, 6. julija, pri sveti maši ob 8.30. Tisti, ki želite sveto družino
sprejeti v svoj dom, se za termin dogovorite z Marijo Sajevic (tel.: 253 63 34).

ZAOBLJUBLJENI SVETI MAŠI V VELESOVEM

Verniki iz Luž boste imeli zaobljubljeno sveto mašo v Velesovem v soboto, 5.
julija, ob 20. uri, verniki iz Visokega in Milj pa v nedeljo, 6. julija, ob 10. uri.

ŠKOFIJSKO PEŠ ROMANJE MLADIH NA BREZJE

Škofijsko romanje mladih na Brezje bo v noči iz petka, 27. na soboto, 28. junija.
Skupno zbiranje bo ob 21. uri v dvorani Kulturnega doma v Stražišču, kjer bo najprej
okrogla miza na temo Družina. Ob 23-ih bo skupna molitev in nato začetek romanja.
Na Brezjah bo ob 5.30 sveta maša, ki jo bo vodil nadškof msgr. Alojz Uran.

FARNO PEŠ ROMANJE NA BREZJE

Tudi v okviru župnije že vrsto let peš romamo k Mariji Pomagaj na Brezje. To
naše romanje bo v noči iz petka, 4. na soboto, 5. julija. Izpred župnijske cerkve bomo
krenili ob 2-h ponoči. Sveto mašo na Brezjah pa bomo imeli ob 7. uri.

ROMANJE V RIM

Od 2. do 5. oktobra pripravljamo župnijsko romanje v Rim. Prvi dan se bomo
ustavili tudi v Asisiju in počastili svetega Frančiška Asiškega, nato pa nadaljevali pot
proti večnemu mestu. V samem Rimu bomo obiskali vse glavne bazilike in rimske
znamenitosti. Poklonili se bomo tudi pokojnemu papežu Janezu Pavlu II. Predvidoma se bomo srečali še s kardinalom dr. Francem Rodetom, ki bo ravno 4. oktobra
praznoval svoj godovni dan. Romanje pa naj bo predvsem priložnost za poglobitev
naše vere in pripadnosti vesoljni Cerkvi. V drugem avtobusu je nekaj mest še prostih,
zato se še lahko prijavite v župnišču, kjer dobite tudi točen program romanja.

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI

Tudi med počitnicami bodo uradne ure v župnijski pisarni vsak torek dopoldan,
od 9. do 12. ure in vsak četrtek popoldan, od 15.-ih do 17.- ih. Dobrodošli tudi ob
drugih urah, vendar brez slabe volje, če nas ni doma.
S prvim julijem bomo začeli sprejemati mašne namene za mesec oktober.

ZAKLJUČILI SMO PASTORALNO LETO

Ob sklepu pastoralnega leta se iskreno zahvaljujemo za pomoč in sodelovanje
vsem katehetom, zborovodjem in organistom, pevcem in ministrantom, pa tudi vsem
ženam, ki skrbite za snago in čistočo cerkve in naših pastoralnih prostorov. Naj dobri
Bog povrne ves vaš trud s svojim blagoslovom.
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GODOVI IN SVETE MAŠE
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JOŽEF
CAFASSO
redovnik

19.00 †Jože Delovec, obl. ter starši, bratje in sestre Ogris
†starši ter brata in sestri Tičar
20.00 †Polona Osterman (LUŽE)

ROJSTVO
JANEZA
KRSTNIKA
VILJEM
opat
DAN
DRŽAVNOSTI
VIGILIJ
(STOJAN)
škof

19.00 †Alojzij Teran
20.00 †Janez Pipan in Miha Štern (LUŽE)
20.00 za domovino (VOGLJE)

EMA KRŠKA
kneginja

19.00 †Ana Logar, obl.
20.00 †Peter Žagar (VISOKO)

IRENEJ
(HOTIMIR)
škof in muč.

8.00 †Pavel Prestor (VOKLO)
19.00 †Franc Mohar, obl.
†starši Franc in Frančiška Osterman
7.00 za farane
8.30 †Janez Golorej, st. in sestra Angela Zupanc (VOKLO)
10.00 †Pavla Mrkun
10.00 za sosesko v čast svetemu Janezu Krstniku (LUŽE)

PETER IN
PAVEL
apostola
PRVI MUČENCI
RIMSKE
CERKVE

19.00 †Janko in pokojni iz družine Sekne
20.00 po namenu (SREDNJA VAS)
19.00 †Ivan Mali, 7. dan
†Pavel Erzar, obl.
†Planinškovi in Furlanovi

7.00 †Frančiška Tičar, obl.
†starši ter brata Franci in Tone Mohar

ESTERA
7.00 †starši, sestra in brat Kuhar
svetopisemska 20.00 †st. Marija in Janez, teta Marija in brat Peter Kuhar
(LUŽE)
žena
MARTINIJAN
mučenec
TOMAŽ
apostol

7.00 †Franc in Terezija Kopač
20.00 †Ciril Luskovec (SREDNJA VAS)
19.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
†Francka Pikš, obl.

URH
19.00 †Alojz in Ana Luskovec
(UROŠ)
20.00 †Vinko Vreček (VISOKO)
škof
CIRIL IN
8.00 †Ludvik Ahčin, obl. (VOKLO)
METOD
Slov. apostola 19.00 †iz družine Kokalj, Kandiž in Porenta
in sozavet. evr.
7.00 za farane
14. NAVADNA
10.00 †Ivana in Janez Perdan, obl.
NEDELJA
10.00 za sosesko v čast svetemu Urhu (HOTEMAŽE)
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VILIBALD
škof
KILIJAN
škof

7.00 †Antonija Golob
†Karel Ajdovec
7.00 †Urška Okorn, obl.
20.00 †starši Jože in Frančiška ter brat Jože Stare (LUŽE)

7.00 †starši in brat Peter Kuhar
AVGUŠTIN IN
DRUGI KITAJSKI 20.00 †Štefan Šavs, 30. dan
†Lovro Prestor in pokojni iz dr. Kuhar (SREDNJA VAS)
MUČENCI
AMALIJA
(LJUBICA)
redovnica
BENEDIKT
opat in
zavet. evrope
MOHOR IN
FORTUNAT
mučenca

19.00 †Miro Košnik
†Ivana Bricelj, obl.
19.00 †Ivan Mali, 30. dan
†iz družine Jagodic (iz Možjance)
20.00 †Alojz Brankovič ter Rudi in Milan Vavpot (VISOKO)
8.00 †starši in Zorka Čebulj (VOKLO)
19.00 †Antonija in Marija Sešek

15. NAVADNA 7.00 za farane
10.00 †Marija in Jože Grilc
NEDELJA
KAMIL DE
LELLIS
duhovnik

7.00 †Katarina Kosirnik, obl.
†Miha Škerjanc, obl. (iz Srednje vasi)

BONAVENTURA 7.00 †Jože Grašič, obl.
škof in cerk. uč. 20.00 za zdravje (LUŽE)
KARMELSKA
MATI BOŽJA
(KARMEN)
ALEKSIJ
(ALEŠ)
spokornik

7.00 †Franc Traven, obl.
20.00 †Jože Vreček (SREDNJA VAS)
19.00 †iz družine Orehar
†Janez Zorman, obl.

FRIDERIK
(MIROSLAV)
škof

19.00 †Ludvik Jereb, obl.
20.00 †starši Vreček (Visoko 58) (VISOKO)

ARSEN VELIKI
puščavnik

8.00 †Stane Belehar (VOKLO)
19.00 †Aleš Dobnikar

16. NAVADNA 7.00 za farane
10.00 †Franc Štempihar in starši Jurica
NEDELJA
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