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Z veroukom še naprej nadaljujemo preko zooma. Vse podrobnejše
informacije glede verouka dobite na spletni strani: zupnija-luce.si
Na prvi četrtek 3. februarja se bomo pri maši priporočili sv. Blažu za
obvarovanje bolezni grla in vsakršnega drugega zla.
V nedeljo, 6. februarja bomo pri obeh svetih mašah pobirali stolnino. To
je prispevek vernikov z rednim dohodkom za ogrevanje, elektriko,
zvonjenje in tiskana oznanila. Verniki z rednim dohodkom naj bi na ta
dan darovali za cerkvene potrebe 20 €. V svojem imenu in imenu
ključarjev se vam, dragi verniki, že v naprej zahvaljujem za vašo
velikodušnost. Bog vam povrni.
V mesecu februarju cerkev čistijo farani iz Logarske doline in
Matkovega kota.
Letošnja sveta birma bo v soboto 21. maja 2022 ob 10. uri.
Vse zaročence vabimo na spletno pripravo na zakon, ki bo šest
zaporednih četrtkovih večerov, od 3. februarja do 10. marca preko
zoom-a. Prijavite se lahko preko spletnega obrazca na spletni strani
www.apostol.si . Več informacij: (pater Tomaž, tel. št. 041 705 323).

SVETNICA TEDNA: ANGELA MERICI (27. januar)
Uršulinke so redovnice, katerih temeljno poslanstvo je evangeljsko življenje
sredi sveta in skrb za vzgojo ženske mladine. Njihova ustanoviteljica ni sveta
Uršula, temveč Angela Merici, ki se je rodila leta 1474 kmečkim staršem v
severni Italiji. Že v mladosti je vneto iskala Boga. Kot dekle je imela neko
prikazen sprevoda mladih devic. Med njimi je zagledala tudi svojo pred
nedavnim umrlo sestro, ki ji je sporočila, da jo Bog kliče, naj ustanovi družbo
devic, ki bo hitro rasla. Temu klicu je ostala zvesta. V mestu Brescia, kjer je
živela od leta 1516, se je več požrtvovalnih ljudi združilo v gibanje »Božja
ljubezen« in je veliko pripomoglo, da je mesto postalo središče živahnega
verskega življenja. Angela je kmalu postala njihova voditeljica. Družba se je
redno sestajala pri maši in skupnih molitvah. Po letu 1530 je Angela zbrala
svojo skupino dvanajstih sodelavk, ob katerih se je izbistrila njena zamisel
skupnosti, ki živi apostolsko življenje med svetom. Družbi je dala ime po
mučenki sv. Uršuli, ki so jo tedaj zelo častili, in po njej se članice tega reda
imenujejo uršulinke. S svojo ustanovo je želela doseči čim večje število deklet,
ki so prihajale k njim na pouk, krati pa so uršulinke delale v vseh bolnišnicah
in šolah. Redovno skupnost je vodila vse do smrti 27. januarja 1540.
Naklada: 90 izvodov

http://www.zupnija-solcava.si
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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

NEDELJA BOŽJE BESEDE

3. nedelja med letom

Dobri Bog,
Danes, ko obhajamo nedeljo Božje besede, bi se ti radi zahvalili za
vse, ki so jo zapisali v knjigo vseh knjig, pa tudi za vse, ki jo še
danes širijo med nas.
Naj moč Svetega Duha, ki deluje po njej, v naša življenja prinaša
upanje in zaupanje. Naj bomo tudi mi dejavni pričevalci te Besede v
našem vsakdanu. Naj jo vsakdo, ki se srečuje z nami, v naših
dejanjih in načinu življenja
prepozna.
Vzpodbujaj mlade, da začutijo
moč, ki se skriva v Svetem
pismu. V družinah pa ob svoji
živi Besedi zberi člane, kakor so
se v tvojih časih zbirali pismouki
v shodnici. Naj bo Sveto pismo
knjiga, iz katere bomo sleherni
dan črpali moč in vzpodbude, da
postajamo vse bolj tvoji.
Amen.
OZNANILA

24.01.2022 - 06.02.2022

OZNANILA 24.01.2022 - 30.01.2022
Datum

DAN V TEDNU:

Ura:

MAŠA SE DARUJE:

OZNANILA 31.01.2022 - 06.02.2022
Datum

24.01. Frančišek Saleški,

31.01.

škof, cerkv. učitelj

25.01.

Spreobrnitev
apostola Pavla

800 za NEŽIKO KLEMENŠEK - Johanovo
01.02.

Celje: za TEREZIJO PRUŠNIK

MAŠA SE DARUJE:

Janez Bosko,
duhovnik, ustan.
salezijancev

TOREK

800 za rajne PRODNIKOVE

Brigita Irska,
opatinja
Jezusovo
darovanje -

SREDA
26.01.

Ura:

PONEDELJEK

PONEDELJEK

TOREK

DAN V TEDNU:

02.02.

Timotej in Tit,
škofa

SVEČNICA
SREDA

1700 za VINCENCA PEČOVNIKA

Simeon in Ana,
preroka

ČETRTEK
27.01.

Angela Merici,
devica

PRVI

1700 1. za zdravje
2. po namenu

03.02.

04.02.

duh. cerkv. učitelj

SOBOTA

30.01.

NEDELJA
Martina,
mučenka

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

1700 za JAKOBA RESNIKA, 1. obletnica

PETEK
Oskar,
škof

1700 za ROKA PRODNIKA

PRVA

Valerij,
škof

4. nedelja
med letom

Blaž, škof,
mučenec

PRVI

PETEK
28.01. Tomaž Akvinski,

29.01.

ČETRTEK

05.02.

SOBOTA
Agata,
devica, mučenca

930 1. za FRANCA GROBELNIKA in pokojne
PODBREŽNIKOVE
2. za MIRKOTA GRUDNIKA, namesto 8. dne

06.02.

5. nedelja
med letom

NEDELJA

1700 za pokojne MARKOVSKE, obletnica materine smrti

930 1. za PLODROVEGA PETRA, MICKO in OLGO
2. za SILVESTRA NADVEŽNIKA

Ljubo, škof
PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

KRISTINA GOLOB

KATARINA PRELESNIK

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

BRANKA LIPNIK

ALOJZ LIPNIK

