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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.
Bolnike bom po ustaljenem urniku obiskoval na prvi petek, 2. julija.
Letošnji oratorij za otroke bo v Lučah od 12. do vključno 16. julija.
Prijave so možne preko župnijske spletne strani do 4. julija. V okviru
oratorija bomo letos poromali na Roglo. Več informacij glede oratorija
dobite na spletni strani: zupnija-luce.si.
V mesecu juliju čistijo cerkev farani iz Robanovega kota.
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.
V počitniških dneh vam vaša dušna pastirja želiva obilo božjega
blagoslova in lepih doživetij. Ne pozabite pa na Boga in se skušajte
udeležiti nedeljskih bogoslužij tudi na vašem dopustu.

Berta Golob:

IZ BOŽJE ROKE ZA OTROKE

Pokrižam se zjutraj, ko se zdani,
pokrižam se tudi, ko spet se mudi
v šolo in v mesto in kamor koli,
pa tudi, ko tekam veselo okoli.

Molim za puhaste bele oblake,
molim za sive nebesne vlake,
Bogu izročam širno vesolje,
vesel sem in srečen in židane volje.

Pokrižam se, preden sedem h kosilu,
pri delu, učenju in razvedrilu;
zvečer se pokrižam, preden zaspim,
da v novem se jutru veselo zbudim.

Tudi tebi, angel, hvala,
ki me peljal boš pred vrata
k Bogu v večni Božji gaj,
od koder me ne bo nazaj.

Molim za trave, drevesa, živali,
za sonce in zvezde in luno in mrak,
za veter in morje in mavrico pisano,
molim za trato, s cvetjem porisano.
Naklada: 70 izvodov

http://www.zupnija-solcava.si
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izdaja župnijski
urad Solčava
in je namenjen
faranom
Solčave.
Odgovarja:
žup. Viki Košec
Telefon:
03/838-40-43
Mobi:
051-340-819

Po: P. Millonig:

MOČ BESEDE

13. nedelja med letom

Prijel jo je za roko in ji rekel: »Talíta kum,« kar pomeni: Deklica, rečem
ti, vstani! Deklica je takoj vstala in hodila; imela je namreč dvanajst let.
Od začudenja so bili vsi iz sebe. (Mr 5,40–42)
Beseda, izgovorjena ali napisana, ima moč, da gradi ali da podira. Da
daje ali da jemlje. Da razodeva ali da prikriva. Da obnavlja ali da zapira.
Na začetku stvarjenja je bila beseda in beseda je bila Bog. Po besedi je
Stvarnik poklical v bivanje vse, kar živi.
Tudi mi ljudje vstopamo v konkretnost odnosov po besedi. Z njo
sporočamo in se sporazumevamo. Brez nje nimamo orodja, kakšni naj
bomo. Kako naj sploh zaživimo. Vse misli in vsa hotenja človeka se
osredinijo v besedi in se po njej prelivajo v čas. Brez besede smo nemi,
nesposobni, da bi karkoli posredovali. Karkoli izrazili. Karkoli
poimenovali. Tudi notranja komunikacija ne more uspeti brez besede.
Šele z njeno pomočjo lahko vstopimo v dialog, pa čeprav s samim seboj.
Beseda torej ni le predmet razodevanja misli in čustev, ampak je
življenje samo. Zato je moč besede neprecenljiva, nenadgradljiva. Če se
tega zavedamo, bomo z njo ravnali spoštljivo. Ne bomo je zlorabljali, a z
njo tudi ne skoparili. Ne bomo je uporabljali kot sredstvo zla, ampak kot
kelih žlahtnega obdarovanja. Odmerjena in resnična beseda namreč
vliva življenje in prinaša mir.
OZNANILA

28.06.2021 - 11.07.2021

OZNANILA 28.06.2021 - 04.07.2021
Datum

DAN V TEDNU:

Ura:

MAŠA SE DARUJE:

OZNANILA 05.07.2021 - 11.07.2021
Datum

PONEDELJEK
28.06.

29.06.

800 za ROKA PRODNIKA
06.07.

Peter in Pavel,
apostola

01.07.

ČETRTEK

Marija Goretti,
devica, mučenka

800 za vse pokojne MAJDAČEVE in ROBNIKOVE
Celje: za MARIJO PREPOTNIK

SREDA
07.07.

Prvi mučenci
rimske Cerkve

PRVI

MAŠA SE DARUJE:

Ciril in Metod,
slovanska apostola

TOREK

SREDA
30.06.

Ura:

PONEDELJEK
05.07.

Irenej Lyonski,
škof, mučenec

TOREK

DAN V TEDNU:

800 za PAVLO LENKO in KRISTINO

ČETRTEK
08.07.

Aron,
svetopisem. očak

Vilibald,
škof

800 za FRANCA POLIČNIKA, obletnica in NEŽO

Kilijan,
škof, mučenec

PRVI
02.07.

Ptujskogorska
Mati Božja

PRVA
03.07.

SOBOTA

17

00

za HELENO SELIŠNIK, 1. obletnica

NEDELJA
Urh,
škof

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

09.07.

Veronika,
mistiknja, opatinja

800 za NEŽO KLEMENŠEK
SOBOTA
10.07.

Tomaž,
apostol

14. nedelja
med letom
04.07.

PETEK

PETEK

Amalija,
redovnica

15. nedelja
med letom

930 za ANTONA JURJEVCA
11.07.

1200 MOLIČKA PEČ:
za MATIJA PODBREGARJA

NEDELJA

930 1. za SILVESTRA RIHARJA
2. za TEREZIJO PRUŠNIK

Benedikt, opat,
zavetnik Evrope

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

KRISTINA GOLOB

KATARINA PRELESNIK

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

BRANKA LIPNIK

ALOJZ LIPNIK

