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7.

Vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri izvedbi praznovanja ob mojem
jubileju, oziroma prispevali svoj dar, se res iskreno zahvaljujem in kličem
Bog povrni.
Bolnike bom obiskoval na prvi petek, 1. julija, po ustaljenem urniku.
V primeru lepega vremena bo v nedeljo 3. julija ob 12. uri sveta maša na
Molički Peči.
V mesecu juliju čistijo cerkev farani iz Solčave.
Letošnji oratorij bo potekal od 11. do 15. julija v Lučah. Glavni junak
oratorija bo sv. Ignacij Lojolski. Prijave zbiramo do nedelje 26. junija
preko spletne strani Župnije Luče. ( http://zupnija-luce.si/ )
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: ALOJZIJ GONZAGA (21. junij)
Izšel je iz plemiške družine Gonzaga, rodil pa se je 9. marca 1568 na gradu
Castiglione blizu Gardskega jezera. Vsi so se bali, da novorojenček ne bo preživel,
tudi za mater so izgubili upanje. Otroka so krstili v sili na ime Aluigi (Alojzij).
Preživela sta oba. Pobožna mati je otroka zgodaj naučila ‘umetnosti molitve’ in
dobrote do revežev. Oče pa ga je že v nežni otroški dobi začel uriti v vojaških
spretnostih, ker ga je določil za dediča mejne grofije. Vzel ga je s seboj v vojaški
tabor, kjer je bilo okolje vse prej kot zdravo za otroško dušo. Na srečo tam ni ostal
dolgo. Vrnil se je k materi in ob njej začel misliti na to, da bi svoje življenje posvetil
Bogu. Oče je svoja sinova Alojzija in Rudolfa poslal na medičejski dvor v Firence,
da bi se izobrazila v svetnih vedah. Med bivanjem v tem mestu je Alojzij pred
podobo Marijinega oznanjenja naredil zaobljubo čistosti za vse življenje; v
povračilo je od nje prejel milost, da nikoli ni čutil skušnjave zoper čistost, kot je
sam povedal. Ko mu je bilo dvanajst let, si je izbral geslo »Kaj je to za večnost« in
v luči tega gesla je vse presojal. Skoraj dve leti je skupaj s starši in z bratom
preživel na španskem dvoru. Tam je živo začutil, da ga Bog kliče k jezuitom. 25.
novembra 1585 je sedemnajstletni Alojzij vstopil v jezuitski noviciat v Rimu. V
Družbi Jezusovi je preživel šest let in ves čas je bil vsem vrstnikom pa tudi
starejšim članom reda vzor pobožnosti in zvestobe redovnim pravilom. V letih
1590 in 1591 je stregel kužnim bolnikom in se tudi sam okužil. Umrl je v noči med
20. in 21. junijem 1591, star komaj triindvajset let.
Naklada: 80 izvodov

http://www.zupnija-solcava.si
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12. nedelja med letom
KDOR GA ŽELI SPOZNATI, MORA ZA NJIM
Zanimivo, s čim Jezus povezuje vprašanje: Kaj ljudje pravijo, kdo sem? Petrov
odgovor, da je Božji maziljenec, pojasni z razlago, da bo Sin človekov zavržen in
umorjen. Torej je z odgovorom, kdo je on, najtesneje povezano njegovo trpljenje.
Še več. Kdor ga bo hotel spoznati, bo moral po isti poti za njim, zato pravi: »Če hoče
kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.«
Križ je najpomembnejše znamenje Božjega sina, pa tudi vseh njegovih učencev.
Nam je to res tako jasno? Zdi se, da smo Jezusovo trpljenje ločili od njegovega
življenja. Kot da je trpljenje nek dodatek k njegovemu sicer uspešnemu oznanjevanju. Pa ni! Križ se za Jezusa ni začel na veliki četrtek, ampak z njegovim rojstvom!
Občutek imam, da je današnji odlomek šibka točka našega oznanjevanja. Ne 'paše'
nam, da sta hoja za Jezusom ter življenje v resnici in ljubezni tesno povezana s
trpljenjem. Zato smo križ pribili na stene in ga razumemo kot neposrečen konec
Jezusovega življenja. V naših glavah in v našem oznanjevanju bomo morali to
spremeniti. Nenazadnje je vse pošteno človekovo življenje povezano s križem.
Zakaj tega ne bi mogli razumeti in sprejeti? Otrok bi čokolade raje ne delil z
drugimi, pa če hoče biti resnično človek, se mora tega naučiti. Vsi bi pogosto raje
počivali kot pomagali, pa je spet potrebno naložiti križ odpovedi. Radi bi, da bi se
kaj naredilo samo, a moramo pljuniti v roke in spet smo pri križu. Beg pred križem
se vsepovsod odraža kot lenoba in lagodje. To ni življenje resničnega kristjana! In
prav tega je danes vsepovsod polno. Ko pa govorimo o zavzetem vztrajanju v
resnici in ljubezni, bomo doživljali nasprotovanje in preganjanje. Dejstvo je, da bo
tisti, ki hoče iti za Jezusom, trpel enako nasprotovanje kot on.
Kljub temu da pomeni biti Jezusov učenec izgubiti življenje, pomeni tudi življenje
najti: Če bomo hodili za njim, bomo v sebi našli mir.
Po: E. Mozetič

OZNANILA

20.06.2022 - 03.07.2022

OZNANILA 20.06.2022 - 26.06.2022
Datum

DAN V TEDNU:

Ura:

MAŠA SE DARUJE:

OZNANILA 27.06.2022 - 03.07.2022
Datum

PONEDELJEK
20.06.

21.06.

27.06.

800 za duše v vicah

Alojzij Gonzaga,
redovnik

28.06.

Janez Fisher,
škof, mučenec

ČETRTEK
23.06.

29.06.

800 za MARIJO IKOVIC
30.06.

PETEK

01.07.

MARIJINO BREZMADEŽNO SRCE

SOBOTA

02.07.

Doroteja,
mistkinja

13. nedelja
med letom
26.06.

NEDELJA
Ciril Aleksandrijski,
škof

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

Celje: za MARKOTA SUHODOLNIKA

SREDA
Peter in Pavel,
apostola

Prvi mučenci
rimske Cerkve

PRVI
PETEK

Rojstvo
Janeza Krstnika

25.06.

Irenej Lionski,
škof, mučenec

800 za MARJANA RIHTERJA

ČETRTEK

Jožef Cafasso,
redovnik
SRCE
JEZUSOVO

24.06.

MAŠA SE DARUJE:

Ema Krška,
kneginja

TOREK

SREDA
22.06.

Ura:

PONEDELJEK

Albert,
škof

TOREK

DAN V TEDNU:
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1. za HELENO SELIŠNIK, obletnica
2. za MARIJO SELIŠNIK, obletnica in ANDREJA
KLEMENŠKA, obletnica

Estera,
svetopisemska
žena

PRVA
SOBOTA
Evgenija,
redovnica

14. nedelja
med letom
03.07.

NEDELJA
Tomaž,
apostol

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

JUDITA KLEMENŠEK

MATEJA B. SUHODOLNIK

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

1700 za RAVENSKE in MIMICO

1700 za ALOJZA in MARIJO LIPNIK

1700 za MIRKOTA GRUDNIKA

930 za MARIJO ŽAGAR
1200 MOLIČKA PEČ:
za MATIJA PODBREGARJA

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

BERNARDKA IPAVEC

KLEMEN MATK

