JULIJ – MALI SRPAN

JULIJ 2019

8. poned.

Hadrijan III., papež

9. torek

Veronika Giuliani, mistikinja

10. sreda

Amalija, redovnica

Po namenu

11. četrtek

Benedikt, opat, zavetnik Evrope

Po namenu

12. petek

Mohor in Fortunat, mučenca

13. sobota

Henrik II., kralj

14. nedelja

15. navadna nedelja

+ Ivan Kadivec in
+ Franc Jeraj, 30. dan
+ Pavel Rahne
++ Štefan in Renato Žlebič
Za farane

15. poned.

Bonaventura, škof in C.U.

16. torek

Karmelska Mati Božja

+ Jože Petač, obl.

17. sreda

Aleš, spokornik

+ Nada Kranjčan

18. četrtek

Friderik (Miroslav), škof

***

19. petek

Arsenij Veliki, puščavnik

+ Franc Svoljšak, obl.

20. sobota

Marjeta Antiohijska, dev. & muč. ŠMARNA GORA 9.00: V dober namen
16. navadna nedelja

18.30: ++ starši in brata Narobe
+ Jože, obl. in ++ iz družine Drešar

»Skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno.«

Za farane

22. poned.

Marija Magdalena, spokornica

NI SVETE MAŠE

23. torek

Brigita Švedska, redovnica

NI SVETE MAŠE

24. sreda

Krištof, mučenec

NI SVETE MAŠE

25. četrtek

Jakob Starejši, apostol

NI SVETE MAŠE

26. petek

Joahim in Ana, starša Device Marije

NI SVETE MAŠE

27. sobota

Gorazd in Kliment, učenca Cirila in Metoda

28. nedelja

17. navadna nedelja

+ teta Železnik
+ Štefan Bačnik, obl.

»Vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde.«
29. poned.

Marta, Lazarjeva sestra

30. torek

Peter Krizolog, škof in C.U.

31. sreda

Ignacij Lojolski, redovni ustanovitelj

Za farane
++ Jerasovi
++ Starši in brat Zidar
***

Izdal Župnijski urad Pirniče, Zgornje Pirniče 74B, 1215 Medvode. Odgovarja: Blaž Jezeršek, žpk.
041/604-422;

OZNANILA ŽUPNIJE PIRNIČE

V zahvalo

»Glej, moj služabnik, ki sem ga izvolil.«

01/362-11-71;

ŠTEVILKA 7

+ Jože Rebolj

»Pojdi in tudi ti tako delaj!«

21. nedelja

LETO XXXV

V zahvalo za Božje varstvo in pomoč

zupirnice@gmail.com;

http://pirnice.si/zupnija-pirnice

arjeta spada k štirinajstim priprošnjikom v stiski. Častijo jo v
Montefiasconeju nad Bolsenskim jezerom. Stolnica sredi
mesteca, ki je posvečena mučenki, se imenuje S. Margherita. V
njej so tudi njene relikvije.
Po legendi se je rodila v drugi polovici 3. stoletja v Antiohiji. Njena dojilja jo
je od rojstva vzgajala v krščanski veri. Njena lepota in ljubkost sta zvabili
marsikaterega snubca v očetovo hišo. Njen oče Edesim, sicer poganski
duhovnik, ki jo je neizmerno ljubil, jo je varoval kakor punčico svojega očesa.
Kljub temu pa jo jo je, ko je opazil, da zavrača poganske bogove, prijavil
oblastniku Olibriju. Ta jo je poskušal odvrniti od krščanske vere in se hotel
z njo poročiti. Ker ga je zavrnila jo je dal žgati z baklami, obesiti za lase in
bičati. V zaporu naj bi se ji ponoči prikazal hudič v podobi zmaja in jo hotel
požreti. Naredila je križ, zmaj je zginil, rane, ki jih je dobila pa naj bi se ze
naslednji dan čudežno zacelile. Mnogo ljudi se je po tem dalo krstiti, zato je
prefekt ukazal, naj Marjeto obglavijo.
Da so svetnico tudi na slovenskih tleh zelo častili, dokazujejo številne cerkve;
posvečeno ji je 21 župnijskih cerkva in 30 podružnic.


M

MAŠE:: nedelje: ob 8. v cerkvi sv. Križa
, ob 10. v Marijini cerkvi
;
delavniki: ponedeljek in petek ob 18.30 v cerkvi sv. Križa, v torek, sredo in
soboto ob 18.30, v četrtek ob 7. v Marijini cerkvi.
URADNE URE: ponedeljek in petek od 17. do 18. ure, v torek od 11. do 12.
ure, v četrtek od 7.30 do 8.00. KRŠČEVANJE: po pripravi ob nedeljah med
mašo ali ob 11. uri. POROKE: po opravljenem tečaju in zapisniku.
Oglasite se vsaj mesec dni pred poroko.

V srednjem veku je veljalo, če je bilo vreme pred
Marjetinim lepo, se je na njen dan začela žetev.
Velikokrat jo prikazujejo z zmajem. Večkrat je
upodobljena tudi z drugimi devicami, njeno
obglavljenje pa je na Carraccijevi sliki v cerkvi S.
Maurizio v Mantovi.
Ime Marjeta najverjetneje izhaja iz latinskega oz.
grškega imena Margarita, ki pomeni »biser«. Drugo
ime zanjo je Marina, izpeljanka iz lat. besede
marinus, kar pomeni »morski«.
Družina


V počitniških mesecih sej Župnijskega pastoralnega sveta, Gospodarskega
sveta in sodelavcev župnijske Karitas ne bo. Prav tako ne bo srečanj
zakonske skupine in tudi ne predavanj o zgodovini Cerkve. Molitvena
skupina pa se bo redno srečevala kot doslej vsako sredo pred sveto mašo.
Vsem sodelavcem se iskreno zahvaljujem za plodno sodelovanje.

 Mesečne NABIRKE s katerimi zbiramo sredstva za obnovo župnišča, so v
drugem četrtletju znašale 1400, 1230 in 1180 €. Poleg tega ste v tem času za
isti namen posebej darovali še 1970, 4300 in 1160 €. Vsem Bog povrni. Če bi
se našla še kakšna družina, ki bi lahko pri obnovi župnišča pomagala s
posojilom, je ta možnost še vedno odprta.
 Zaradi ŽUPNIKOVE ODSOTNOSTI med 22. in 26. julijem v župniji ne bo
svetih maš in tudi uradnih ur ne. V nujnih primerih se obrnite na župnika v
Šmartnem pod Šmarno goro (01/511 61 07) ali v Preski (01/361 79 30). Prav
tako zaradi župnikovih obveznosti ne bo svete maše v petek, 5. julija.
 OB SMRTI Franca Jeraja so namesto za sveče in rože za obnovo župnišča
darovali: družina Selšek 100; družina Remec 50; družina Miklavčič 60 in
družina Juvan 50 €. Bog povrni.
 Vsem, ki so letos končali 6., 7., 8. ali 9. razred osnovne šole je v Zavodu sv.
Stanislava v Šentvidu med 8. in 14. julijem na voljo POLETNI TEDEN
ANGLEŠKEGA JEZIKA. Vsak dan 6 ur angleščine ter vrsta spremljevalnih
dejavnosti. Poskrbljeno bo tudi za duhovno življenje. Prijavite se v župnišču.
MOLITVENI NAMEN ZA MESEC JULIJ

 ZAOBLJUBLJENO ROMANJE NA ŠMARNO GORO. Župljani Pirnič bomo
tudi letos izpolnili svojo zaobljubo in poromali k Mariji na Šmarno goro. Sveto
mašo bomo imeli v cerkvi na Šmarni gori v soboto po godu sv. Aleša, torej 20.
julija ob 9. uri. Vsi, ki bi se želeli udeležiti romarske maše, pa bi za to
potrebovali prevoz, se obrnite na vodstvi naših gasilskih društev. Naj bo
romanje znamenje našega zaupanja v Božjo pomoč, zahvala za vse prejete
milosti in prošnja, da nas Gospod tudi v prihodnjem letu varuje pred zlom.
 V nedeljo, 7.7. bo ob 15.00 bo v Stolnici v Ljubljani sveta maša ob obletnici
smrti božjega služabnika nadškofa ANTONA VOVKA. Toplo vabljeni.
 Tudi letos so se naši oratorijski animatorji potrudili
in pripravili počitniški ORATORIJ. Ta bo v naši župniji
letos potekal med 19. in 23. avgustom. Snovalci
oratorija so se letos navdihovali ob ljudski pripovedki o
Petru Klepcu. Spremljali bomo Petrovo rast iz ubogega,
nebogljenega dečka, do zrelega, močnega in odgovornega fanta. Naslov oratorija se zato glasi: »Imaš moč«.
Prijavnice za oratorij lahko v tiskani obliki dobite pri
izhodu iz cerkve, v elektronski pa na naši spletni strani:
http://pirnice.si/zupnija-pirnice/prijava-oratorij-2019

Splošni: Da bi tisti, ki delijo pravico, pri tem ohranili svojo integriteto in da
bi krivica, ki prevladuje v svetu, ne imela zadnje besede
ČIŠČENJE CERKVE:

Ljudski pregovori:

1. – 5.7.: Zg. Pirniče 110 - 112;
8. - 12.7.: Zg. Pirniče 113 - 119;
15. - 19.7.: Zg. Pirniče 120 - 130;
22. - 26.7.: Zg. Pirniče 131 - 142.

DROBTINICA

 Če svete Marjete dan deževalo bo,
težko boš pod streho spravil seno.
 Sveta Marjeta grom in strelo obeta.

JULIJ – MALI SRPAN
1. poned.
2. torek
3. sreda
4. četrtek
5. petek
6. sobota
7. nedelja

Estera, svetopisemska žena
Janez Frančišek Regis, duhovnik
Tomaž, apostol
Urh (Uroš), škof
Ciril in Metod, sozavetnika Evrope
Marija Goretti, devica in mučenka
14. navadna nedelja

»Približalo se vam je Božje kraljestvo.«

Da se zjutraj zdrava zbudim
+ Anton Zobec, obl
Po namenu
Po namenu
NI SVETE MAŠE

++ Ivan in Stane Narobe
Za farane
+ Ivan Božič, obl.

