OBVESTILA
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Letošnji oratorij za naše otroke bo v Lučah od 12. do vključno 16. julija.
V okviru oratorija bomo letos poromali na Roglo.
V nedeljo 18. julija bomo ob 12. uri bomo obhajali tradicionalno lepo
nedeljo pri Svetemu Duhu.
V dneh od 19. julija do vključno 4. avgusta bom na dopustu.
Nadomeščal me bo naš kaplan Karel Gržan, na katerega se lahko
obrnete tudi v primeru maziljenja ali pogreba (tel.: 031/363-471). Vse
maše med tednom bodo zato obhajane ob 8. uri zjutraj.
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.

SVETNIK TEDNA: BONAVENTURA (15. julij)
Bonaventura je redovno ime Janeza Fidanza, ki se je rodil okoli leta 1218 v
kraju Bagnoregio v sosednji Italiji. Še mlad je vstopil v red sinov sv.
Frančiška Asiškega. Ko je v Parizu končal bogoslovne študije, je tam nekaj
časa deloval kot profesor. Ko mu je bilo 36 let, je bil izvoljen za vrhovnega
predstojnika reda in to službo opravljal do leta 1273. Bil je svet redovnik,
preudaren predstojnik, sloveč govornik in ob sv. Tomažu Akvinskem
najuglednejši teolog visoke sholastike. Kritična izdaja njegovih del obsega 10
zajetnih knjig. Med Tomažem Akvinskim iz reda dominikancev in
Bonaventuro je obstajala vez iskrenega prijateljstva vse do smrti. Oba se
medsebojno dopolnjujeta: Tomaž je bil velik učitelj, teologije, Bonaventura
pa je visoko teologijo »prevedel« v praktično življenje. Tomaž razsvetljuje
razum, Bonaventura ogreva srce. Kot bogoznanec nosi ime »serafski učitelj«.
Sv. Bonaventura je umrl 15. julija leta 1274 med vesoljnim cerkvenim
zborom v Lyonu, ki ga je bil sklical papež Gregor X. z namenom, da se na
njem vzhodna in zahodna Cerkev, ločeni po nesrečnem razkolu leta 1054,
spet združita in spodbudita resnično prenovo Cerkve. Pri vsej dobri volji se ta
poskus ni posrečil in do povezave obeh Cerkva, ki nosita ime po Kristusu,
žal, ni prišlo. Za svetnika je Bonaventuro razglasil papež Sikst IV. leta 1482;
leta 1587 pa ga je Sikst V. uvrstil med cerkvene učitelje.
Naklada: 70 izvodov
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- 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

TKALCI

Po: B. Vrbovšek:

15. nedelja med letom

Od prvega diha
tkemo na statvah tvojega bivanja
tkanino svojega življenja,
ko visimo v praznini med vero in nevero,
med zaupanjem in uporom,
med hrupom in tišino,
v sebi in okoli nas.
Poslani v prostor in čas
tkemo komaj za kaj odgovorni,
čeprav med seboj soodvisni,
z nejasnim zavedanjem,
da bo naš prt enkrat dokončan
in statve razdrte.
Kje so statve večne Svetlobe,
s prtom ljubezni, ki več ne rani?
Usmili se našega tkanja!
Tvoje so statve in tvoje predivo,
le vreteno sučemo sami.
OZNANILA

12.07.2021 - 25.07.2021

OZNANILA 12.07.2021 - 18.07.2021
Datum

DAN V TEDNU:

Ura:

MAŠA SE DARUJE:

PONEDELJEK
12.07. Mohor in Fortunat,

OZNANILA 19.07.2021 - 25.07.2021
Datum

13.07.

Hinko,
kralj

800 v zahvalo svetemu Antonu Padovanskemu in za
vse duše v vicah

20.07.

15.07.

21.07.

Bogdan,
škof

ČETRTEK

800 za rajne REBRSKE
22.07.

Bonaventura,
škof, cerkv.učitelj

18.07.

Elij,
diakon

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

SREDA
Danijel,
prerok

800 za JAKOBA RESNIKA

Marija Magdalena,
spokornica

redovnica

SOBOTA
24.07.

Aleš,
spokornik

NEDELJA

Celje: za MARIJO PODBREŽNIK

23.07. Brigita Švedska,

Karmelska
Mati Božja

16. nedelja
med letom

800 za SEBASTIJANA GRADIŠKA

PETEK

SOBOTA
17.07.

Marjeta
Antiohijska,
mučenka

ČETRTEK

PETEK
16.07.

MAŠA SE DARUJE:

Arsenij Veliki,
puščavnik

TOREK

SREDA
14.07.

Ura:

PONEDELJEK
19.07.

mučenca

TOREK

DAN V TEDNU:

17. nedelja
med letom

930 za JOŽETA in SEBASTIJANA GRADIŠKA
12

00

25.07.

SVETI DUH: (lepa nedelja)
za STANKOTA in MELANIJO KLEMENŠEK ter OLGO
SELIŠNIK
PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

JUDITA KLEMENŠEK

MATEJA B. SUHODOLNIK

Krištof,
mučenec

KRIŠTOFOVA

NEDELJA

930 1. za PREKOVE in CIGALOVE
2. za VOJKOTA KLEMENŠKA

Jakob starejši,
apostol

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

BERNARDKA IPAVEC

KLEMEN MATK

