14. julij 2013

NEDELJA

15. MED LETOM - LEPA NEDELJA NA GORI

14.07.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za rajne Škrinjarjeve
ob 11h na G ori - procesija in m aša
za rajne Tom anove iz Z avrha in V inka Z dolšek

Ponedeljek

Bonaventura

15.07.

ob 19h za +B erto Pečnik in A ngelo Štefančič, obl.

Torek

Karmelska Mati božja

16.07.

ob 19h za +M arico V eber, 30. dan

Sreda

Aleš

17.07.

ob 7h

Četrtek

Elij

18.07.

ob 8h

Petek

Makrina

19.07.

ob 19h za +Franca N ovak, obl., in r. G lebovšekove z G ore

Sobota

Apolinarij

20.07.

ob 7h

NEDELJA

16. MED LETOM – Krištofova nedelja

21.07.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +D ušana Pečnik
ob 10
1 0 h za +Janeza, Ivana in M arijo V etrih, obl.

za +V incenca in M arijo Selišek
na Pernovem za +V inka V erdel

za +Ferdinanda V olf in sorodnike

*
Prihodnja nedelja (21. julija) je KRIŠTOFOVA NEDELJA. Obhajajo jo skoraj
vse župnije v Sloveniji. Ker je sv. Krištof zavetnik šoferjev, imajo na to nedeljo po
vsaki maši blagoslov vozil. Ob tem blagoslovu zbirajo prostovoljne prispevke za nakup
terenskih vozil za naše misijonarje (akcija MIVA). – V naši župniji se Krištofova in
Jakobova nedelja skoraj vedno pokrivata, saj Krištof goduje samo en dan pred
Jakobom. Letos je drugače, saj bomo Jakobovo nedeljo obhajali 28. julija. Tako bomo
tudi pri nas na Krištofovo nedeljo po mašah blagoslovili vaša vozila (kar izpred oltarja,
brez obhoda zunaj po parkirišču) in molili za srečno vožnjo. Po maši boste dobili
podobice sv. Krištofa z molitvijo za srečno vožnjo. Darov za misijonarje ne bomo
zbirali posebej, ampak jim bomo namenili del nabirke, ki bo zbrana pri mašah na to
nedeljo. Vabim vas k velikodušnosti v ta namen.

Vsi smo danes še kako vezani na prometna sredstva. Krištofova
nedelja nas vsako leto v juliju poveže v skupni molitvi in
prošnji k nebeškemu Očetu, da bi nas vse na priprošnjo sv.
Krištofa varoval pri vseh vožnjah na vseh poteh našega
življenja. Vozniki, pa tudi drugi, ob tej priložnosti namenijo
svoj dar za srečno prevožene kilometre. Kako mogočen je ta dar
in kako rešilen za naše misijonarje in ljudi v tretjem svetu,
zgovorno pričajo vozila, sad te akcije Miva.

*
Že zdaj opozorim na našo JAKOBOVO LEPO NEDELJO (28. julija). Običajni
slovesnosti bo dodan še blagoslov prekmursko-štajerske veje poti svetega Jakoba
od Galicije do Ljubljane (ki potem seveda vodi naprej do sv. Jakoba v Komposteli v
španski Galiciji). O tem nam bo kaj več povedal naš gost duhovnik mag. Bogdan
Vidmar, ki vodi pastoralo študentov in izobražencev v koprski škofiji.
V okvir lepe nedelje bo spadal še blagoslov obnovljenega farovškega kozolca.
Za sklep lahko računate tudi na gostoljubnost Turističnega društva Galicija in vseh, ki
bodo pri tem sodelovali.

*

Lepa nedelja na Pernovem bo 4. avgusta.

