JUNIJ – ROŽNIK
8. sobota

Medard

9. nedelja

Binkoštna nedelja

JUNIJ 2019

ŠTEVILKA 6

MOLITVENO BDENJE PRED NAJSVETEJŠIM + Marija Rahne, obl.

Za farane
+ Matjaž Zupanc, 30. dan

»Različni so duhovni darovi, isti pa je Duh.«
10. poned.

Marija - mati Cerkve

11. torek

Barnaba, apostol

12. sreda

Eskil, škof in muč. ZAKONSKA SKUPINA 7.00: + Kristina Rozman, obl.

13. četrtek

Anton Padovanski, redov. in C.U.

14. petek

Valerij in Rufin, mučenca

15. sobota

Vid, muč.

16. nedelja

Nedelja Svete Trojica

18.30: Po namenu

OB 16.00 MAŠA V DOMU

+ Vida Kraševec, obl.
V zahvalo sv. Antonu
+ starši Arhar
++ Nuša in Rezka Tome, obl.

17. poned.

Rajner, spokornik

18. torek

Gregor Barbarigo, škof

19. sreda

Romuald, opat

++ Mari in Edi Koprivšek
+ Amalija Stare, obl.
SODELAVCI KARITAS
ZGODOVINA CERKVE

20. četrtek Sveto Rešnje Telo

+ Nada Arnež
+ Franc Kozjek
8.00: Za farane

18.30: ++ sestre in svaki Marušič

PROCESIJA s. S.R.T.

21. petek

Alojzij Gonzaga, redov.

22. sobota

Janez Fisher in Tomaž More, mučenca

23. nedelja

12. navadna nedelja

++ Stane, obl. in Pavla Mrak
+ Frančiška Švigelj, obl.
+ Pavle Malovrh, obl.

»…kdor pa izgubí svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil.«

Za farane

24. poned.

Rojstvo Janeza Krstnika

25. torek

Viljem, opat

+ Franc Prudič, obl.

26. sreda

Jožef-Marija Escrivá, redovni ust.

+ Stane Luštrek, obl.

27. četrtek

Ema Krška, kneginja

28. petek

Srce Jezusovo

+ Stane Mrak, obl. in + Janez Kadivec, 30. dan

29. sobota

Srce Marijino

+ Pavel Kern

30. nedelja

13. navadna nedelja

+ Pavla Mrak

++ starši Prevolšek in
+ Ida Cof, 30. dan

Sv. Ema Krška, kneginja
o starem izročilu naj bi se Ema rodila leta 983 na gradu Pilštajn na
Kozjanskem. Mlado Emo so starši poslali na nemški dvor, da se
nauči uglajenega vedenja in da se primemo izobrazi. Ob cesarju
Henriku II. in cesarici Kunigundi, ki ju Cerkev časti kot svetnika, je
tudi sama rasla v veri in svetosti.
Na dvoru je Ema Pilštajnska srečala Viljema, mejnega grofa Savinjske marke,
svojega bodočega moža. Viljem in Ema sta bila upravitelja precejšnjega dela
sedanjega slovenskega ozemlja. Bila sta blaga in ljudem naklonjena
zemljiška gospoda. Živela sta v skladnem zakonu, toda njuna družinska
sreča je trajala le malo časa. Imela sta dva sina: Viljema in Hartviga; slednji
je umrl že v otroških letih. Kmalu za tem je Ema izgubila še moža. Leta 1035
je v bojih za oblast med cesarjem in samopašnim velikašem Adalberonom
padel še njen sin Viljem.
Ko je Ema ostala sama, se je odrekla vsemu in je začela velikodušno
razdeljevati svoje imetje v korist ljudstva in Cerkve. Njeno največje delo je bil
samostan benediktink v Krki na Koroškem. Samostanska cerkev žalostne
Matere božje - še danes priljubljena božja pot - je bila posvečena leta 1043. 

P

Po namenu

Za farane

»Hôdi za menoj!«

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

OZNANILA ŽUPNIJE PIRNIČE

Za farane

SKLEP VEROUČNEGA LETA

01/362-11-71;

LETO XXXV

zupirnice@gmail.com;

http://pirnice.si/zupnija-pirnice

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.

Leta 1072 je samostan v Krki postal sedež
novoustanovljene škofije. (Od leta 1786 ima sedež v
Celovcu, še vedno pa se imenuje krška). V tem
samostanu je Ema preživela zadnja leta svojega
življenja. Redovnica sicer ni postala, pač pa je živela
v redovniški skupnosti in se udeleževala molitev.
Umrla je najbrž po letu 1045.
Vztrajno, devet stoletij trajajoče češčenje svete Eme
med Slovenci, je bila podlaga njene uradne razglasitve za svetnico leta 1938. Lahko rečemo, da je sveta
Ema na neki način 'prva slovenska svetnica'.
Po reviji Ognjišče


Sestanek ŽPS bo v torek, 4. junija ob 19.15 v župnišču.
Srečanje ZAKONSKE SKUPINE bo v sredo, 12. junija ob 20.00. (Kje?)

Drugim, ki so z veroukom končali takoj po birmi, zadnje leto verouka manjka.
Največ otrok je bilo v 8. razredu (18), najmanj pa v 5. (9). Če seveda odmislimo
9. razred (3). Naj se ob tej priložnosti javno zahvalim gospe Mariji Ilc, ki se
z veliko gorečnostjo posveča katehezi. Treba pa je biti realen ter priznati, da
je v 45. minutah na teden težko nadomestiti vse, česar otroci ne prejmejo v
domačem okolju.
 Zaradi ŽUPNIKOVE ODSOTNOSTI bo sveta maša v sredo, 12. junija že
zjutraj ob 7.00, v četrtek, 13. junija, pa je v župniji ne bo. Mašni namen bo
opravljen drugje. Zakonska skupina se bo tokrat sestala »v lastni režiji«.
 Na večer pred binkoštnim praznikom bo v Marijini cerkvi MOLITVENO
BDENJE pred Najsvetejšim, ki ga pripravlja zakonska skupina. Začeli bomo
ob 20.00 in češčenje sklenili s polnočnim blagoslovom.
 Na praznik Svetega Rešnjega Telesa bo PROCESIJA po ustaljenih navadah.
 OB SMRTI Ivanke Petač so Mihovčevi za obnovo župnišča darovali še 600 €,
družina Trojanšek in Klara Židan pa še po 50 €. Bog povrni.

Srečanje sodelavcev ŽUPNIJSKE KARITAS bo v torek, 18. junija ob 19.15.

MOLITVENI NAMEN ZA MESEC JUNIJ

Predavanje o ZGODOVINI CERKVE bo v sredo, 19. junija ob 20.00.

Misijonski: Da bi duhovniki s skromnim in ponižnim načinom življenja
zavestno udejanjali svojo solidarnost z najbolj ubogimi.

 Mesec junij bomo tokrat začeli s SREČANJEM BOLNIKOV IN STAREJŠIH
župljanov, ki bo prvo junijsko nedeljo v Zgornjih Pirničah. Srečanje se bo
začelo s sveto mašo ob 15. uri, med katero bo tudi priložnost za prejem
zakramenta bolniškega maziljenja. Sledilo bo družabno srečanje v dvorani
pod cerkvijo. Prav bi bilo, da svojim domačim, ki si želijo v cerkev, pa tega
sami ne zmorejo, naredite to veselje in jim omogočite udeležbo na srečanju.
Če potrebujete prevoz, to sporočite tajnici župnijske Karitas na št. 031 422 688.
 Na binkoštni ponedeljek, 10.6., bo ob 16.00 V DOMU v Zbiljah sveta maša,
za katero tokrat poskrbi naša župnija. Kljub temu, da v Sloveniji binkoštni
ponedeljek ni dela prost dan (kot je to v sosednjih državah) toplo povabljeni k
sodelovanju. Predvsem pevci in ministranti.
 Sklep veroučnega leta bomo letos obhajali v nedeljo 16. junija. Otroci bodo
pri sveti maši ob 10.00 prejeli SPRIČEVALA. VEROUČNO ŠOLO so letos
obiskovali 103 veroučenci; 4 manj kot lani. Osebno me najbolj žalosti dejstvo,
da so po birmi – v devetem razredu torej – z veroukom nadaljevali le še trije
učenci. Iz tega razreda jih je lani k birmi šlo 9. Od vseh skupaj je bilo dečkov
45, deklic pa 58. 11 otrok je letos prvič pristopilo k svetemu obhajilu. Le trije
so letos uspešno zaključuje svoje osnovnošolsko veroučno izobraževanje.

ČIŠČENJE CERKVE:

Iz binkoštne himne

3. – 7.6.: Zg. Pirniče 93 - 94;
10. - 14.6.: Zg. Pirniče 95 - 98;
17. - 21.6.: Zg. Pirniče 99 - 102;
25. - 28.6.: Zg. Pirniče 103 - 109.

DROBTINICA

»0 pridi, Stvarnik, Sveti Duh,
obišči nas, ki tvoji smo,
napolni s svojo milostjo
srce po tebi ustvarjeno.

JUNIJ – ROŽNIK
1. sobota
Justin, muč.
2. nedelja
7. velikonočna nedelja
»..da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi.«

Za preizkušane družine
8.00: + Marija Smole
10.00: Za farane
SREČANJE BOLNIKOV IN OSTARELIH
15.00: Za zdravje
3. poned.
Karel Lwanga in drugi ugandski muč.
+ Marija Bačnik
4. torek
Kvirin iz Siska, škof in muč. ŽPS ++ Jože, Marjan in Stane Vehovec
5. sreda
Bonifacij, škof in muč.
++ iz družin Šubic in Kos
6. četrtek
Norbert, škof in red. ustanov.
V dober namen
7. petek
Robert, opat
Za zdravje in srečen porod in + Janez Kadivec, 7. dan

