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Pri vhodu v cerkev si moramo verniki obvezno razkužiti roke in imeti
nameščeno zaščitno masko. V cerkvi mora ostati vsaka druga klop
prazna. Člani iste družine lahko sedijo skupaj. Ostali verniki pa morajo
biti vsaj 1,5 metra narazen. V klopeh so oznake, ki to razdaljo
označujejo. V času epidemije med sveto mašo verniki na žalost ne
morejo biti v zakristiji.
Na praznik sv. Rešnjega telesa in krvi ste lepo vabljeni tudi na češčenje
Najsvetejšega, ki bo pol ure pred sveto mašo.
Verouk bo potekal na daljavo do 8. junija, ko zaključimo letošnje
veroučno leto.
Sveto obhajilo bomo izvedli v nedeljo 13. junija ob 10. uri. Dan prej
bomo ob 9. uri čistili cerkev, otroci pa bodo opravili prvo sveto spoved.
Letošnji oratorij za otroke bo v Lučah od 12. do vključno 16. julija.
Prijave so možne preko župnijske spletne strani (zupnija-luce.si). Tisti,
ki bi želeli naročiti tudi oratorijsko majico, se prijavite do 10. junija,
ostali pa do 4. julija.
Cerkev v mesecu juniju čistijo farani iz Solčave.
Vsak četrtek pol ure pred mašo v farni cerkvi molimo za duhovne in
redovne poklice. Vabljeni.
Vsak dan ob 15. uri v farni cerkvi v Lučah molimo rožni venec božjega
usmiljenja. Kdor more, se nam v duhu lahko pridruži.

Naklada: 60 izvodov

http://www.zupnija-solcava.si

Z
V
O
N

MARIJE
SNEŽNE

30. 5.
2021

2

- Leto XXII. Župnijski list
izdaja župnijski
urad Solčava
in je namenjen
faranom
Solčave.
Odgovarja:
žup. Viki Košec
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051-340-819

Povzeto po T. Kompare:

SVETO REŠNJE TELO IN KRI

Nemalokrat slišimo očitek, zakaj Bog dopušča toliko hudega na našem svetu. V
teh časih predvsem vse, kar je povezano s korona virusom. S svojo
vsemogočnostjo bi vse to vendar lahko preprečil! Tudi to je stara »zgodba«,
katere začetek je iskati v poročilu o prvem grehu v raju. Bog je ustvaril človeka
»po svoji podobi«, kot bitje, obdarjeno s svobodno voljo, ker ni maral imeti
poslušnega robota. Svoboda je neprecenljiv dar, hkrati pa tudi velika odgovornost.
»Samo v človeških dušah se še bije boj med dobrim in zlim, samo tu je še mogoče
vesolje izpopolniti ali pokvariti,« piše dr. Janez Janžekovič. »Svoboda nam ni bila
dana v pogubo, marveč zato, da bi mogel človek doseči najvišjo možno stopnjo
sreče, namreč zavest, da si je svojo srečo nekoliko tudi sam zaslužil.«
Človek sebi in drugim pripravlja najhujšo nesrečo, če dar svobode zlorablja,
uporablja neodgovorno. Sam pri sebi in tudi pri drugih, posebno pri tistih, ki ne
odločajo le o sebi, ampak tudi o drugih, pogosto zasledimo neko lahkomiselnost
in brezskrbnost, v kateri se malo ali nič ne oziramo na posledice svoje odločitve.
Velikokrat je vse podrejeno kapitalu ali drugim interesom. Ob tem pa ne smemo
pozabiti, da je edini trdni temelj morale (in s tem urejene družbe) zavest
odgovornosti za svoja dejanja pred vestjo, pred družbo in predvsem pred
Bogom. Tega vsega pa sodobnemu človeku resnično manjka.
»Zavest odgovornosti pred Bogom daje človeškemu življenju tisto zadnjo resnost, ki
odločanje v dobrem in slabem pokaže v vse drugačni luči,« piše pokojni nadškof
Alojzij Šuštar. »Kjer se ljudje ne zavedajo svoje odgovornosti pred Bogom, sčasoma
kaj lahko pozabijo tudi na svojo odgovornost pred lastno vestjo in pred družbo.«
OZNANILA

31.05.2021 - 13.06.2021

OZNANILA 31.05.2021 - 06.06.2021
Datum

DAN V TEDNU:

Ura:

MAŠA SE DARUJE:

OZNANILA 07.06.2021 - 13.06.2021
Datum

01.06.

02.06.

03.06.

04.06.

05.06.

800 po namenu
08.06.

Justin,
mučenec

SREDA

09.06.

Erazem,
škof

SVETO REŠNJE
TELO IN KRI
PRVI
ČETRTEK
PRVI
PETEK

Peter Veronski,
redovnik, mučenec

PRVA
SOBOTA
Igor,
knez

16

IZPOSTAVITEV NAJSVETEJŠEGA

10.06.

TOREK

800 v zahvalo in v dober namen

Medard,
škof

Celje: za NINO VRŠNIK

SREDA
Primož in Felicijan,
mučenca

Bogumil Poljski,
škof

1700 1. za MIRKOTA PODBREŽNIKA
2. za FRANCA ČASA

Srce Jezusovo
11.06.

PETEK
Barnaba,
apostol

1700 za NINO VRŠNIK

Marijo brezmadežno srce
12.06.

1700 za MARIJO PREPOTNIK

SOBOTA
Svetogorska
Mati Božja

11. nedelja
med letom

8:00

930 za vse pokojne SELIŠNIKOVE in LETNARJEVE
13.06.

NEDELJA

NEDELJA

1000 PRVO SVETO OBHAJILO
za MARIJO SELIŠNIK in ANDREJA KLEMENŠKA

Anton Padovanski,
redovnik, cerk. učit.

Evtihij,
opat

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

MAŠA SE DARUJE:

Robert,
opat

ČETRTEK
30

1700 1. za pokojno FRANČIŠKO, TOMAŽA in JOŽETA PAVLIČ
2. za lepo vreme
Klotilda, kraljica

10. nedelja
med letom
06.06.

07.06.

Obiskanje
Device Marije

TOREK

Ura:

PONEDELJEK

PONEDELJEK
31.05.

DAN V TEDNU:

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

JUDITA KLEMENŠEK

MATEJA B. SUHODOLNIK

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

MICA ŠUMET

KLEMEN MATK

