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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.
Med tednom bodo svete maše še naprej ob torkih ob 8. uri zjutraj, ob
četrtkih pa ob 17. uri popoldne.
Letošnji oratorij za otroke bo v Lučah od 12. do vključno 16. julija.
Prijave so možne preko župnijske spletne strani (zupnija-luce.si) do 4.
julija.
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.

SVETNIK TEDNA: JANEZ KRSTNIK (24. junij)
Janez Krstnik je bil sin Zaharije in Elizabete, sorodnice device Marije, ki
sta ga dobila kot Božji dar v poznih letih, ko sta že opustila upanje na
potomstvo in zaradi tega trpela sramoto.
Želeli so mu dati ime po očetu, toda Zaharija je vzel deščico in nanjo
zapisal: »Janez je njegovo ime.« Bil je začasno nem, saj je bila to Božja
kazen, ker ni veroval angelovemu oznanilu. Sicer pa se je Janez (torej
Jezusov sorodnik) zelo mlad umaknil v puščavo, vse dokler ni začel
javno nastopati, ko je bil že v zrelih letih. Pojavil se je ob reki Jordan,
kjer je živel spokorno in z veliko gorečnostjo oznanjal skorajšnji
Mesijev prihod. Jezus se mu je dal krstiti, on pa je Judom nanj pokazal
in dejal, da je »Jagnje Božje, ki odvzema grehe sveta«.
Herod Antipa ga je dal zapreti, ker ga je Janez javno opominjal, ker je
živel z ženo svojega brata. Zato ga je Herodova žena Herodiada
sovražila in nazadnje dosegla, da je bil obglavljen. Janez je bil prvi
krščanski mučenec. Evangelisti v svojih poročilih opisujejo okoliščine
Janezove smrti.
Naklada: 60 izvodov

http://www.zupnija-solcava.si

MARIJE
SNEŽNE

Z
V
O
N

13. 6.
2021

3

- Leto XXII. Župnijski list
izdaja župnijski
urad Solčava
in je namenjen
faranom
Solčave.
Odgovarja:
žup. Viki Košec
Telefon:
03/838-40-43
Mobi:
051-340-819

Po S. Čuk:

STORI, KAR JE TVOJA DOLŽNOST, IN ZAUPAJ V BOGA

Papeža Janeza XXIII. So imenovali Janez Dobri, ker je izžareval pristno
evangeljsko dobroto. Nekoč je pripovedoval, kako na začetku svoje papeške
službe od samih skrbi ni mogel spati. Ko je že bil skoraj pri kraju s svojimi
močmi, mu je neke noči Sveti Duh navdihnil misel: »Janez, kaj se delaš tako
važnega! Kaj pa misliš, da si? Kristus je skrbel za svojo Cerkev, ko tebe še ni bilo,
pa bo tudi sedaj. Naredi, kar moreš, potem pa mirno spi!« In od takrat naprej je
bil čisto miren. Naredil je, kar je bilo v njegovi moči, in trdno zaupal, da bo Bog
storil vse, kar je potrebno. Podobno mnogi ljudje, zlasti starši doraščajočih
otrok, pogosto ne morejo spati od skrbi. Če so za njihovo vzgojo storili, kar jim
je narekovala vest, zlasti če so svoja vzgojna prizadevanja pošteno podprli z
zgledom doslednega krščanskega življenja in človeške plemenitosti, lahko mirno
spijo. Zasejali so gorčično zrno in Bog bo njihovi setvi dajal rast. Trdno moramo
verovati, da Bog deluje v svetu tudi danes. Njegovo delovanje ni bučno, ampak
tiho in preprosto. O tihem, človeškim očem skritem delovanju Boga govori
današnja evangeljska prilika o setvi, ki raste, ko gre sejalec spat, in o gorčičnem
zrnu, ki se razraste v velikansko drevo. Ko poljedelec spi in počiva, pravi Jezus,
»seme poganja in raste in on sam ne ve, kako«. Pred očmi ima rast Božjega
kraljestva, katerega seme je njegova beseda, shranjena v predragoceni žitnici
Svetega pisma. S temi podobami hoče povedati, da je tudi za nas skrivnost, kako
med nami raste Božje kraljestvo. Naša naloga je pripraviti semenu Božje besede
ugodna tla, potem pa z vso ponižnostjo in odprtostjo sprejeti Božje navdihe in
zaupati, da bo Bog naše napore vedno blagoslavljal.
OZNANILA

14.06.2021 - 27.06.2021

OZNANILA 14.06.2021 - 20.06.2021
Datum

DAN V TEDNU:

Ura:

MAŠA SE DARUJE:

OZNANILA 21.06.2021 - 27.06.2021
Datum

15.06.

21.06.

Rihard,
opat

TOREK

800 za MARIJO ŠTIFTAR, obl. in pokojne KOLARJEVE
22.06.

Vid,
mučenec

23.06.

Marija Terezija
Scherer, redovnica

Rainer,
samotar

Janez Fischer in
Tomaž More, muč.

800 v dober namen
Celje: za FRANCA ČASA

SREDA
Jožef Cafasso,
redovnik

ČETRTEK

ČETRTEK
17.06.

MAŠA SE DARUJE:

Alojzij Gonzaga,
redovnik

TOREK

SREDA
16.06.

Ura:

PONEDELJEK

PONEDELJEK
14.06.

DAN V TEDNU:

17

00

1. za žive in rajne PLODROVE
2. za MARIJO PODBREŽNIK

24.06.

Rojstvo
Janeza Krstnika

1700 1. za SILVESTRA RIHARJA
2. za ROMANO LUKOVIĆ

DAN
DRŽAVNOSTI
PETEK
18.06.

25.06.

Elizabeta,
vidkinja, redovnica

Doroteja,
mistiknja

SOBOTA
19.06.

20.06.

26.06.

Gervazij in
Protazij,
mučenca

12. nedelja
med letom

NEDELJA

930 za KRISTINO PRODNIK - Perkovo mamo,
obletnica

Albert,
škof

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

PETEK

SOBOTA
Janez in Pavel,
mučenca

13. nedelja
med letom
27.06.

NEDELJA

930 1. za našo domovino
2. za žive in rajne GOLARJEVE in sorodnike

Ema Krška,
kneginja
PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

BERNARDKA IPAVEC

MEDARD ŠUMET

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

MARIJA PRUŠNIK

MARIJA KOČNAR

