JANUAR - PROSINEC
6. nedelja Gospodovo razglašenje
Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselíli.
7. poned.
Rajmund Penjafortski, duhovnik
8. torek
Severin Noriški, opat
ŽPS
9. sreda
Andrej Corsini, škof
ZAKONSKA SKUPINA
10. četrtek Gregor in Nise, škof in C.U.
11. petek
12. sobota

Pavlin Oglejski, škof
Tatjana, muč.

JANUAR 2019

++ iz družin Pretnar in Jesihar
++ starši Zobec

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

zupirnice@gmail.com;

ŠTEVILKA 1

Za farane
+ Miha Narobe
+ Vinko Božič
Za zdravje
+ Angel Pisk, obl.
***

13. nedelja Nedelja Jezusovega krsta
++ Brat in starši Šetina
Vsi so se v srcu spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija.
Za farane
14. poned. Feliks Nolanski, duhovnik
+ Franc Ziherl, obl.
15. torek
Pavel, puščavnik
SODELAVCI KARITAS
+ Jože Ilc, obl.
16. sreda
Marcel, papež
ZGODOVINA CERKVE
++ sestre in svaki Marušič
17. četrtek Anton Puščavnik, opat
***
18. petek
Marjeta Ogrska, kneginja in redov.
Za ++ duhovnike
19. sobota Makarij, opat
++ Ana, obl. in Ivan Rak
20. nedelja 2. navadna nedelja
Za farane
Njegova mati je rekla strežnikom: »Kar koli vam reče, storite.«
+ Jože Šetina, obl.
21. poned. Neža (Agnes, Janja), devica in muč.
+ Frančišek Bitenc, obl.
22. torek
Vincenc, diakon in muč.
++ Stane, Rajko in starši Štrukelj
23. sreda
Henerik Suzo, redov.
+ Alojzija Porenta, obl.
24. četrtek Frančišek Saleški, škof, C.U.
++ iz družina Narobe
25. petek
Spreobrnitev apostola Pavla
Za pravo pamet in srečno zadnjo uro
26. sobota Timotej in Tit, škofa
++ Pavle Rahne, obl. in Jernej Erjavec, obl.
27. nedelja 3. navadna nedelja
++ iz družina Kobe
»Poslal me je, naj oznanim jetnikom prostost in slepim, da spregledajo«
Za farane
28. poned. Tomaž Akvinski, redov., C.U.
+ Marija Erjavec
29. torek
Valerij, škof
+ Janez Erzar
30. sreda
Martina, devica in muč.
***
31. četrtek Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev
***
01/362-11-71;

LETO XXXV

http://pirnice.si/zupnija-pirnice

OZNANILA ŽUPNIJE PIRNIČE
Leto Gospodovo 2019

N

aj v miru sreča vas objame in zdravja vsak se veseli,
v ljubezni naj srce se vname, za dobra dela naj gori.
Vaš župnik

… KDAJ BOMO LETOS PRAZNOVALI
pepelnica – 6. marec
velika noč – 21. april
vnebohod – 30. maj
binkošti – 9. junij
prvo obhajilo – 26. maj
sv. Rešnje Telo in Kri – 20. junij
župnijski dan – 15. avgust
žegnanje (Sv. Križ) – 15. september
zahvalna nedelja – 3. november
prva adventna – 1. december
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 minulem leto so v župniji poleg pastoralnega in gospodarskega sveta
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delovale še zakonska, molitvena in skupina za proučevanje zgodovine Cerkve.
Veliko dela so opravile tudi župnijska Karitas, skupina ministrantov ter
oratorijski animatorji, ki so tudi letos kar dvakrat okrog sebe zbrali precejšnje
število otrok.
V župniji so delovali trije pevski zbori (dva odrasla mešana in otroški), na
božični večer pa se jim je pridružila še mladinska vokalno instrumentalna
skupina. Navdušenja nikomur ne manjka, zato lahko le upamo, da se bodo
s časom skupine še okrepile in bo vedno več faranov deležnih prijetnega in
ustvarjalnega ozračja, ki vlada v njih.
Predpostni čas smo sklenili s pustno tombolo, katere izkupiček je tokrat šel
v dobrodelne namene (za župnijsko Karitas). V prvem delu leta smo se poleg
tega veselili še podelitev zakramentov svete birme (19.5.2018) in prvega
svetega obhajila (27.5.2018). V mesecu juniju smo skupaj z župnijsko Karitas
organizirali srečanje bolnih in starejših faranov: podeljenih je bilo preko 50
zakramentov bolniškega maziljenja. Počitniški čas je zaznamoval oratorij,
jesenski čas pa srečanje zakonskih jubilantov. Z veseljem lahko ugotovimo,
da se takih in podobnih župnijskih prireditev udeležuje vsako leto več ljudi.
Na gospodarskem področju smo se to leto posvečali načrtovanju obnove
župnišča ter zbiranju sredstev za uresničitev tega projekta. Če bo vse po sreči
v mesecu marcu začnemo z deli. Naj ob tem omenim, da imamo do zdaj
zbranih dobro tretjino potrebnih sredstev.

Od cerkveno pokopanih v naši župniji v letu 2018 je bilo 7 žensk in 6 moških.
Najmlajši je imela 58,4 najstarejša pa 93,8 let; povprečna starost je znašala
80,5 (lani 85,6) let.
MOLITVENI NAMEN ZA MESEC JANUAR
Misijonski: Da bi mladi ljudje, zlasti v Latinski Ameriki, sledili Marijinemu zgledu
in se odzvali Gospodovemu povabilu, naj veselje evangelija posredujejo svetu.

Sestanek ŽPS bo (izjemoma) v torek, 8. januarja ob 19.15 v župnišču.
Srečanje ZAKONSKE SKUPINE bo v sredo, 9. januarja ob 20.00.
Srečanja SODELAVCEV KARITAS bo v torek, 15. januarja ob 19.15.
Predavanje o ZGODOVINI CERKVE bo v sredo, 16. januarja ob 20.00.

 Otroci v prvem tednu januarja še ne bodo imeli verouka. Vse, ki se boste za
to prijavili na posebnem listu pri izhodu iz cerkve, bodo v soboto, 5. januarja
obiskali KOLEDNIKI. Zbrana sredstva bodo tokrat namenjena otrokom v
Albaniji, Kanadi (Eskimi), Ugandi, Ruandi, Zambiji, na Madagaskarju,
Salamonovih otokih, v Braziliji in Čadu.
Minulo leto smo Slovenci z darovi pomagali uresničiti projekte v vrednosti
306.300 €. V imenu otrok v misijonskih deželah za vsak dar Bog povrni.

 Če za blagoslov doma na sveti večer pred praznikom svetih treh kraljev
potrebujete KADILO IN OGLJE, ga lahko dobite v župnišču.

ČIŠČENJE CERKVE:

DROBTINICA

2. – 4.1.: Zg. Pirniče 11 – 11h
7. – 11.1.: Zg. Pirniče 11i – 13
14. – 18.1.: Zg. Pirniče 14 – 19
21. – 25.1.: Zg. Pirniče 20 – 24

Mir, ki ga prinaša Božje dete,
ni sad kompromisov in našega trgovanja,
ampak je v pravem pomenu Božji dar.
Iz božične poslanice slovenskih škofov

JANUAR - PROSINEC
1. torek
Marija, Sveta Božja mati
8.00: Za blagoslov v novem letu
»…so mu dali ime Jezus.«
10.00: + Nežka obl. in Marjan Rebolj
2. sreda
Bazilij Veliki, škof in C.U.
+ Jože Toplak, obl.
3. četrtek
Presveto Jezusovo ime
Po namenu
4. petek
Elizabeta Seton, redov.
***
5. sobota
Emilijana, devica KOLEDNIKI, SVETI VEČER ++ Marija in Jožef Treinen

