OBVESTILA
1. Do praznika vseh svetih še vpisujemo molitvene namene (pomnenje).
2. Prihodnjo nedeljo (30. oktobra) se ura premakne na zimski čas (za
3.

4.

5.
6.
7.
8.

eno uro nazaj).
Možnost za sveto spoved ob prazniku vseh svetih bo naslednja:
 v četrtek, 27. oktobra pol ure pred sveto mašo,
 v soboto od 10. ure do konca svete maše,
 v nedeljo med sveto mašo,
 na praznik vseh svetih pa bo med sveto mašo poleg Karla Gržana
spovedoval tudi salezijanec Slavko Pajk.
Na praznik vseh svetih bo maša ob 15. uri. Po končani maši bo
tradicionalni blagoslov grobov na pokopališču. Vse farane pa
vabimo, da ta dan pomolite rožni venec tudi v družinskem krogu.
Bolnike bom obiskoval na prvi petek, 4. novembra po rednem urniku.
V mesecu novembru čistijo cerkev farani iz Podolševe.
Vsak četrtek pol ure pred mašo v farni cerkvi molimo za duhovne in
redovne poklice.
Vsako popoldne ob 15. uri pa v farni cerkvi v Lučah molimo rožni
venec božjega usmiljenja. Kdor more, se nam lahko v duhu pridruži.

SVETNIKA TEDNA: KRIZANT IN DARIJA (25. oktober)
Oba sta rimska mučenca iz 3. ali 4. stoletja. Krizant
je bil sin poganskih staršev. Rad je bral in tako dobil
v roke tudi evangelij; skrivaj se je dal krstiti. Ko je
oče to izvedel, ga je vrgel v ječo, da bi umrl od
lakote. Toda Krizant je ostal telesno močan, duhovno
pa prav tako odločen kakor prej. Oče mu je zato
izbral za nevesto Darijo, svečenico boginje Veste, ki
naj bi ga napeljala nazaj k poganskim bogovom.
Zgodilo pa se je prav nasprotno. Krizant je spreobrnil
Darijo v krščansko vero. Poročila sta se, med sabo
pa sta sklenila zaobljubo devištva. Ker sta skupaj spreobračala ljudi h
krščanstvu, je cesarska oblast sklenila, da morata umreti mučeniške smrti.
Živa so ju vrgli v jamo, to pa zasuli s peskom in kamenjem.
Naklada: 110 izvodov

http://www.zupnija-solcava.si
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MISIJONSKA NEDELJA

30. nedelja med letom

Slovenija ima (po podatkih Misijonske družbe Slovenije) več kot sedemdeset
misijonarjev, ki delujejo po vsem svetu. Njihovo delo je različno, saj
zaobjema tako pastoralno delo kakor socialno pomoč ljudem. Misijonarji in
misijonarke gradijo cerkve, šole, dispanzerje, ceste…
Ob tem pa se tudi aktivno ukvarjajo z ozaveščanjem ljudi v šolah,
zdravstvenih centrih… Dobrote ni nikoli preveč in dela nikoli ne zmanjka. Ne
spomnimo se nanje le na misijonsko nedeljo – podpremo jih lahko vsak dan v
letu: finančno in materialno, pa tudi z iskreno molitvijo zanje. Za najbolj
pogumne, ki čutijo klic v sebi, pa zagotovo velja povabilo, da se jim pridružijo
v misijonskih deželah.

MOLITEV ZA MISIJONARJE
Gospod, ozri se na svoje misijonarje: duhovnike, redovnike in laike, ki so vse
zapustili, da bi svetu oznanjevali tvojo besedo in tvojo ljubezen. Bodi jim močan
zaščitnik, krepka opora, zavetje v puščavskem pesku, senca v ekvatorski vročini,
pomoč v premagovanju ovir, varnost pred padci. Varuj jih v težkih trenutkih.
Usmerjaj njihove moči, tolaži njihova srca, ovenčaj njihovo delo z duhovnimi
uspehi. Naj ne iščejo človeških uspehov niti minljivih dobrin, ampak se trudijo le za
tvojo zmago in blagor duš. Tvoje božansko obličje na križu jih spremlja skozi
življenje. Govori jim o junaštvu, odpovedi, ljubezni in miru. Krepčaj in vodi jih
skozi nevarnosti. Daj jim luči in moči, da bo svet vedno bolj spoznaval tvoje
blagoslovljeno ime in da ti bodo mogli sredi vedno večjega števila tvojih sinov in
hčera peti pesem zahvale, odrešenja in slave. Amen.
po: www.missio.si/misijonarji
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MAŠA SE DARUJE:

OZNANILA 31.10.2016 - 06.11.2016
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PONEDELJEK
24.10.

25.10.

26.10.

Krizant in Darija,
mučenca

28.10.

01.11.

TOREK
Vigor,
škof

SPOMIN VSEH
VERNIH RAJNIH
02.11.

SREDA

03.11.

PRVI
ČETRTEK

Simon in
Juda Tadej,
apostola

PRVI
PETEK

Mihael Rua,
duhovnik

ŽEGNANJSKA

04.11.

11

00

1. za ANO PREPOTNIK
2. za MIRKOTA VRŠNIKA
05.11.

930 1. za JOŽETA GLOJEKA in JOŽEFO
2. za DRAGOTA GRADIŠNIKA, 5. obletnica

NEDELJA

Karel Boromejski,
škof

PRVA
SOBOTA
Zaharija in Elizab.,
st. Janeza Krstnika

32. nedelja
med letom
06.11.

1630 1. za IVANKO in DAMIJANA HAVDEJA
2. po namenu Svetega Očeta

ZAHVALNA

1630 za KRISTINO ŠTIFTAR, obletnica

1630 za JANEZA DEŠMANA

1630 za DARKOTA IPAVCA in rajne RADKAČEVE

1000 za ALOJZA ZAVRATNIKA

NEDELJA

Marcel,
mučenec

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

1500 1. za MIMICO GERMELJ in vse pokojne RAVNSKE
2. za rajne LAŠEKARJEVE

Malahija, škof

1630 1. za FRANCA VRŠNIKA in rajne GOVČOVE
2. za LUDVIKA JEZERNIKA, namesto 8. dne

Viktorin Ptujski,
škof, mučenec

31. nedelja
med letom
30.10.

za MARIJO PRODNIK in ŠTEFKO BERLOT

PETEK

SOBOTA
29.10.

16

Rustik,
škof

Sabina Avilska,
mučenka

Bolfenk,
škof

VSI SVETI
30

SREDA

ČETRTEK
27.10.

PONEDELJEK
31.10.

Anton Marija
Claret, škof

TOREK

MAŠA SE DARUJE:

Lenart, opat
PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

BRANKA LIPNIK

ALOJZ LIPNIK

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

JUDITA KLEMENŠEK

ALOJZ TERNAR

