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S prihajajočim tednom prehajamo na poletni urnik svetih maš. Te
bodo med tednom ob 17. uri.
V nedeljo 15. maja bo po sveti maši na voljo biblični slovarček z
naslovom "Iz besede" našega celjskega škofa Maksimilijana Matjaža.
Priporočen dar za omenjeno knjigo znaša 9,90 €.
Člani župnijskega sveta in ključarji obeh župnij ste v ponedeljek 16.
maja po večerni maši ob 18. uri vabljeni v veroučno učilnico v Luče na
srečanje z našim celjskim škofom. Sam sem pred samo vizitacijo škofu
že odgovarjal na vprašanja o pastorali, gospodarstvu, bogoslužju...
V soboto 21. maja ob 10. uri bomo imeli v naši farni cerkvi slovesnost
svete birme. Birmoval bo celjski škof Maksimilijan Matjaž.
Otroci ste v mesecu maju še naprej lepo vabljeni k rednemu obisku
šmarnic, doma pa smo vsi vabljeni k molitvi rožnega venca.
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.

Po: E. Mozetič:

KAJ JE LJUBEZEN ?

Ljubezen je svoboden dar nekoga, ki ima odprto srce. Je lepa
odgovornost, ki traja celo življenje. Je vsakdanji trud tistega, ki
zna uresničiti velike sanje…
Ljubezen se hrani z zaupanjem, spoštovanjem in odpuščanjem.
Ljubezen se ne uresniči, ker o njej govorimo, ampak ko jo
živimo…
Je življenjska odločitev, ki jo je treba udejanjiti. Tudi odgovor na
vprašanje, kako rasti v ljubezni, nam da Gospod. Jezus nam daje
samega sebe…
In kadar se ljubiti zdi težko, kadar je težko reči 'ne' tistemu, kar je
napačno, poglejmo Jezusov križ, objemimo ga in ne izpustimo
njegove roke, ki nas vodi visoko in nas dviguje, kadar pademo.
Naklada: 90 izvodov

http://www.zupnija-solcava.si
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Po: P. Millonig

POSVEČENE ROKE

4. velikonočna nedelja

Duhovniška služba je najprepričljivejše znamenje, da smemo verjeti Jezusu, ko
pravi, da je z nami do konca časov.
Kajti zakaj bi sicer klical može dobre volje v duhovniški stan?
Zakaj bi hotel, da so živi pričevalci njegove ljubezni skozi vse rodove?
Kliče jih zato, da nadaljujejo poslanstvo, ki ga je poosebljal sam.
Naš Odrešenik in Zveličar.
Možje dobrega srca so poklicani v duhovništvo, da bi obstal Jezusov zgled
čistega darovanja. Da bi se, prav zaradi duhovnikov, potisočerilo število
poveličanih duš v večnem kraljestvu. Da bi se zgrnila nepregledna množica
Jezusovih prijateljev iz vseh rodov, vstalih od mrtvih, v Jagnjetovo rajsko
svetišče in proslavljala življenje, ki je brez greha in ne pozna smrti.
Tu na zemlji so duhovniki delivci Božjih skrivnosti in podeljevalci zakramentov.
Njihove besede so, ko govorijo o Božjih rečeh, Jezusove.
Nihče ne more maziliti bolnikov z močjo Svetega Duha, razen duhovnikov.
Pri zakramentu sprave Bog odpušča grehe po duhovnikih.
Pa tudi kruh in vino se ne moreta spremeniti v Jezusovo telo in njegovo kri, če ni
duhovnika, ki posreduje.
Spoštujmo torej duhovnike, bodrimo jih k zvestobi v poklicanosti, da bi Jezus
bival med nami in da bi evharistični Bog mogel delovati v nas ter po nas.
Tudi če duhovnik kot človek ni popoln, nas dejstvo, da je povabljen v nebeški
apostolat, navdaja z veseljem.
In z velikim spoštovanjem do posvečenih rok, ki prinašajo svetu blagoslov,
ljubezen in mir.
OZNANILA

09.05.2022 - 22.05.2022

OZNANILA 09.05.2022 - 15.05.2022
Datum

DAN V TEDNU:

Ura:

MAŠA SE DARUJE:

PONEDELJEK
09.05.

OZNANILA 16.05.2022 - 22.05.2022
Datum

Job,
svetopisemski mož

TOREK

1700 za FERDINANDA KAVČNIKA

17.05.

Pankracij,
mučenec

1700 1. za mamo ANGELO, 14. obletnica in vse pokojne
Leopold Mandič,
TIŠLERJEVE
redovnik
2. za SILVESTRA NADVEŽNIKA

20.05.

Servacij,
mučenec

Krispin,
redovnik

21.05.

Teobald,
škof

5. velikonočna
15.05.

930 za NEŽO POLIČNIK

1000 SVETA BIRMA:
1. za HELENO SELIŠNIK
2. za TEREZIJO PRUŠNIK
3. za SILVESTRA RIHARJA
4. za JAKOBA RESNIKA

6. velikonočna
22.05.

Zofija,
mučenka

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

1700 1. za FRANJOTA SELIŠNIKA, obletnica in pokojne
STREVČOVE
2. za MARIJO ŽAGAR

Hilarij,
škof

SOBOTA

Bonifacij,
mučenec

NEDELJA

Celje: za NINO VRŠNIK

Janez I.,
papež, mučenec

ČETRTEK
19.05.

SOBOTA
14.05.

1700 za MIRKOTA GRUDNIKA

PETEK

PETEK
13.05.

Jošt,
puščavnik

SREDA
18.05.

ČETRTEK

12.05.

MAŠA SE DARUJE:

mučenec

SREDA
11.05.

Ura:

PONEDELJEK
16.05. Janez Nepomuk,

Izaija,
prerok

TOREK
10.05.

DAN V TEDNU:

NEDELJA

1000 za KRESIJSKE starše ter pokojne brate in sestre

Marjeta Kasijska,
redovnica
PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

JUDITA KLEMENŠEK

MATEJA B. SUHODOLNIK

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

BERNARDKA IPAVEC

KLEMEN MATK

