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ZAHVALA OB SKLEPU PASTORALNEGA LETA

Iskrena hvala in Bog povrni vsem, ki s svojim sodelovanjem oblikujete življenje
naše župnije. Še posebej velja zahvala vsem, ki za župnijo veliko molite in zanjo
darujete svoje trpljenje, ki je najbolj prečiščena molitev in duhovna podpora nam
vsem. Hvala vsem duhovnikom, katehetom, animatorjem, ministrantom, bralcem
Božje besede, organistom, zborovodjem, pevcem, pritrkovalcem, sodelavcem Župnijske Karitas, članom ŽPS, Frančiškovi skupini, ključarjem, ženam, ki skrbite za
čiščenje in krašenje cerkve ter veroučnih in drugih pastoralnih prostorov, pa tudi
vsem, ki skrbite za urejen župnijski vrt in okolico. Iskrena hvala in Bog povrni tudi
vsem, ki skrbite za urejenost naših podružničnih cerkva in še posebej vsem tistim,
ki zvesto obiskujete sveto bogoslužje. Vsi skupaj se potrudimo, da bomo tudi med
počitnicami ostali blizu župnije, še posebej kar zadeva nedeljskega bogoslužja in
vsakodnevne molitve.

DAN DRŽAVNOSTI

Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki ga praznujemo 25. junija. S tem
praznikom obeležujemo spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala
neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna
ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer slavnostno razglašeni
naslednji dan, 26. junija, na Trgu republike v Ljubljani. Dva dni kasneje, 27. junija,
se je z napadom Jugoslovanske ljudske armade pričela slovenska osamosvojitvena
vojna, v kateri je Slovenija obranila neodvisnost.
V teh dneh radi molimo za našo domovino, za državne predstavnike in predstojnike, za naš slovenski narod in Cerkev v njem. Na dan državnosti, ki je dela prosti
dan, bo sveta maša pri farni cerkvi zjutraj ob 8- ih in zvečer ob 19- ih.
Sveto mašo za domovino bomo darovali v nedeljo, 24. junija, zjutraj ob 8- ih
pri farni cerkvi. Mašno daritev bo daroval domači kanonik Vinko Prestor. Meseca
maja letos je namreč minilo 70 let od njegove aretacije in krivične obsodbe na 17
let zapora. Kazen so mu sicer postopno zmanjšali na nekoliko manj kot sedem let.
Gospod kanonik nam bo torej iz svojih osebnih izkušenj spregovoril o domoljubju
ter pokončni drži kristjana in državljana.

SVETE MAŠE

V poletnih mesecih bodo večerne svete maše na podružnicah ob 20- ih. Nedeljska
večerna sveta maša pri farni cerkvi bo v tem času tudi ob 20- ih. V župnijski pisarni
smo že začeli zbirati mašne namene za mesec september.
Zaobljubljena sveta maša v Velesovem za sosesko svetega Vida iz Visokega in
Milj bo v soboto, 30. junija; za sosesko svetega Janeza Krstnika iz Luž pa v sredo,
4. julija. Vsakič zvečer ob 20- ih!
Svete maše pri podružničnih cerkvah
Zadnji štirje kaplani v naši župniji so bili istočasno imenovani tudi za kaplane v
župniji Cerklje. Po vsej verjetnosti bo tako tudi v prihodnje, dokler bomo sploh še
imeli kaplana med nami. Zaradi sodelovanja med obema župnijama je vedno težje
usklajevati pokrivanje bogoslužja, zlasti ob nedeljah. Obe župniji imata namreč
precej podružnic, na katerih se spodobi, da je nedeljska sveta maša ob žegnanju
in prazniku glavnega zavetnika vsake cerkve. Zato poskušajmo prav razumeti,
da moramo bogoslužja po naših podružnicah nekoliko krčiti. Kar zadeva svetih
maš med tednom, ostajamo pri dosedanjem utečenem razporedu. Najtežje pa
je usklajevati svete maše ob nedeljah dopoldan. Dokler bo le možno bomo redno
nedeljsko bogoslužje še ohranjali na Olševku, v Vogljah in v Hrastju. Pri vseh
ostalih podružnicah pa bodo odslej nedeljske svete maše le še ob žegnanju in ob
godu oziroma prazniku glavnega zavetnika tamkajšnje cerkve. Tako bomo s svetim
bogoslužjem vse podružnice poenotili na dve nedeljski sveti maši letno. Sicer se pa
najbrž zavedamo, da toliko svetih maš, kot jih imamo pri podružnicah v naši župniji,
gotovo nimajo v nobeni drugi župniji. Je že prav, da znamo ceniti cerkev v vasi, da
zanjo skrbimo in se zavzemamo za sveto bogoslužje, vendar ne bodimo pozorni le
na dve ali tri svete maše v letu, pač pa na vse mašne daritve, ki se obhajajo v soseski
in se jih poskušajmo redno udeleževati v čimvečjem številu. Zaradi pomanjkanja
duhovnikov sprejmimo te smernice z razumevanjem. V ozir vzemimo tudi našega
gospoda kanonika Vinka Prestorja, ki letos dopolnjuje 90 let in smo lahko hvaležni,
da še vedno zelo velikodušno sodeluje v naši župniji, vendar več kot toliko od njega
res ne moremo in ne smemo pričakovati.
Molimo pa za družine, da bi bili starši sprejemljivi za nova rojstva otrok, da bi jim
bili zgledni vzgojitelji v veri in se bodo tako mladi lažje odločali za duhovniški poklic!
SEJA ŽPS bo v sredo, 13. junija, zvečer ob 20- ih!

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 7. junija, bo eno uro pred večerno sveto mašo pred Najsvetejšim molitev za duhovnike in nove duhovne poklice; v četrtek, 14. junija, bo tiha in zasebna
molitev; v četrtek, 21. junija, bomo molili za našo domovino; v četrtek, 28. junija,
pa molitev oblikuje Frančiškova skupina.

POLETNI ORATORIJ

Poletni oratorij bo potekal od 9. do 14. julija. Prijavnice so na voljo v župnijski
pisarni in v cerkvi poleg verskega tiska. Osrednji lik letošnjega oratorija bo svetniški
kandidat misijonar Irenej Friderik Baraga, ki je večji del svojega življenja posvetil
Indijancem. Letos mineva 150 let od njegove smrti.
„Svetost ne obstoji v tem, da bi služili Bogu, kjer bi sami hoteli,
ampak kjer Bog hoče in kakor Bog hoče.“ (Baraga)
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KVIRIN
škof in
mučenec

19.00 †Angelca Jankovič
†Jernej Jagodic, obl.
20.00 †Peter Jesihar in Simon Kozjek (HOTEMAŽE)

BONIFACIJ
škof in
mučenec

19.00 †starši Peter in Marija Pirc, obl.
20.00 †Peter Kuhar, obl. (LUŽE)

NORBERT
škof

19.00 †Milka in Andrej Potočnik, obl.
†Marija Luskovec, obl.
20.00 za zdravje in srečen zakon (SREDNJA VAS)

ROBERT
opat
SRCE
JEZUSOVO
MARIJINO
BREZMADEŽ.
SRCE
10. NEDELJA
MED LETOM
BARNABA
apostol
ADELAJDA
redovnica

19.00 †Kornelija Radl, obl.
†Malči Švalj
za duhovnike in nove duhovne poklice
19.00 †iz družine Uranič in Ahačič
20.00 †Alojz in stari starši Zupan (VISOKO)
8.00 †Branko in vsi rajni iz druž. Pipan in Pintar (VOKLO)
19.00 †Franc, obl. in Frančiška Drolc
8.00
8.00
10.00
20.00
19.00

za farane
†Miha Logar, obl. (OLŠEVEK)
†Franc in Ana Osterman, obl. ter sestra Francka
†Franc Luskovec in Metka Markelj
†Marija Žvan, obl.
†Lojze Jenko, obl.
20.00 †Dragica, obl. in starši Brolih (HOTEMAŽE)

19.00 †Janez Sušnik - ml., obl.
20.00 †Marija Potočnik, 30. dan
†Anton Potočnik (LUŽE)

19.00 †Anton Karun
ANTON
†Anton Logar
PADOVANSKI
red. in cerk. uč. 20.00 †Jožef Vreček in Franc Škerjanc (SREDNJA VAS)
VALERIJ
mučenec

19.00 †Stanislav Remic in mama Angela
za zdravje

VID
mučenec

19.00 †Marjeta Ropret, 30. dan
†Justina in vsi rajni iz družine Hvasti
20.00 †iz družine Uranič in Kuhar (VISOKO)

BENO
škof
11. NEDELJA
MED LETOM

8.00 †Alojzija Čebašek, 30. dan
†Marija Jarc (VOKLO)
19.00 †starši Draksler ter bratje in sestre
8.00 za farane; 8.00 †Janez Čebašek, obl. (OLŠEVEK)
10.00 †Marija, obl. in Alojz Pavlič
10.00 za soseko na čast svetemu Vidu (VISOKO)
20.00 †starši in brat Ivan Maselj
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NEDELJA

MARKO IN
MARCELIJAN
mučenca
NAZARIJ
škof

19.00 †Slavka in Anton Štremfelj, obl.
†Janko Golob, obl.
20.00 †iz družine Šenk (HOTEMAŽE)
19.00 †Marko Likar, 30. dan
†Vlada Godler, obl.

ADELBERT
škof

19.00 †Ivan Mali, obl.
20.00 †Marija Sitar, obl.
†starši Rode in Prestor (SREDNJA VAS)

ALOJZIJ
GONZAGA
redovnik

19.00 †iz družine Dermastja
†Drago, obl. in Ivanka Rozman

JANEZ FISHER 19.00 †Jernej, obl. in Marija Vidmar
†starši Ljudmila in Alojz Gašperšič
IN TOMAŽ
MORE - muč. 20.00 †Vida Tomažič, 30. dan (VISOKO)
8.00
19.00
20.00
8.00
ROJSTVO
8.00
JANEZA
10.00
KRSTNIKA
10.00
8.00
VILJEM
19.00
opat
dan državnosti 20.00
JOŽEF
CAFASSO
redovnik

VIGILIJ
(STOJAN)
škof
EMA KRŠKA
kneginja

†Andrej in Ivanka Kristanc (VOKLO)
†Pavla Mrkun ter starši Janko in Julijana Ulčar
†Marija Milač (LUŽE)
za farane; za domovino
†Franc in Branko Selan (OLŠEVEK)
za soseko na čast svetemu Janezu Krstniku (LUŽE)
†Tone Mohar, obl.; 20.00 †Ivan in Darinka Lang
†Alojz Kolenc
†iz družine Štirn - Srednja vas 2
†Jože Boštar (HOTEMAŽE)

19.00 †Janko in Ana Gašperlin
20.00 †Matjaž in Marija Rozman, obl. (LUŽE)
19.00 †Pavel Kavčič, obl.
v zahvalo in priprošnjo za srečen zakon
20.00 †iz družine Zupin (SREDNJA VAS)

IRENEJ
škof in
mučenec

19.00 †Milan Demšar, 30. dan
†Irena Potočnik, obl.

PETER
IN PAVEL
apostola

8.00 za Božji blagoslov in Marijino varstvo
19.00 †Peter Jesihar

PRVI MUČENCI
RIMSKE CERKVE
13. NEDELJA
MED LETOM

8.00 †sestra Milka Gašperlin in trije bratje Ahčin
†Ciril in vsi rajni Remčevi (VOKLO)
19.00 †Franc Žerovnik, obl.
8.00 za farane; 8.00 †starši Sitar (OLŠEVEK)
10.00 v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
10.00 za sosesko na čast svetemu Urhu (HOTEMAŽE)
20.00 †Jože Snedic
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