Sv. maše v mesecu septembru 2020
ura

datum

ura

ŽABNICA

-

ni svete maše

19:00

tor., 1. 9.

19:00

sre., 2. 9.

-

čet., 3. 9.

18:00

+ FRANC KURALT

pet., 4. 9.

18:00

+ ANTON ŠINK

sob., 5.9.

18:00

6:30 + JUGOVIC
19:00 + ROZALIJA GORIČANEC
19:00
7:00 + ZA ŽUPLJANE
10:00 + FINKA GRGIČ
19:00

08:30
pon., 7. 9.

-

ni svete maše

SP. BITNJE:
ZA SOSEKO
ni svete maše

9.00 + ZA DUŠE V VICAH
19:00 + TOMŠIČ
19:00
V ZAHVALO
6:30
PO NAMENU

sre., 9. 9.
čet., 10. 9.

18:00

19:00

pet., 11.9.

18:00

+ TONE HAFNER

19:00 + KOVACIC

sob.,12.9.

18:00

+ POKORN

7:00 + ZA ŽUPLJANE
10:00

24. NEDEL,

19:00 + JOSIP DRUŽINEC

pon., 14.9.

18:00

19:00 + MARIJA KOLENKO

tor., 15. 9.

-

19:00 + MARICA JAMNIK
6:30 + MATEK

sre., 16. 9.
čet., 17. 9.

18:00

+ TINKA ŽIBERT, 30 d.

19:00 + FRANČIŠKA PIVK

pet., 18.9.

18:00

+ HINKO OZIM

19:00

18:00

13. 9. 08:30

sob.,19. 9.

7:00 + ZA ŽUPLJANE
10:00

+ ANTONIJA KURALT
ni svete maše
PO NAMENU

FRANC, ANTONIJA
ŠIFRER, Žab.55
+JANEZ KURALT, Ž. 7

ni svete maše
ni svete maše

18:00

08:30

ANTON RUPAR

19:00 + MARICA JAMNIK

pon., 21.9.

18:00

+ ALOJZ HAFNER

19:00

tor., 22. 9.

-

ni svete maše

19:00 + MINKA JERŠE, OBL.

sre., 23. 9.

-

ni svete maše

čet., 24. 9.

18:00

19:00 + FRANCI JELOVČAN

pet., 25.9.

18:00

19:00

sob., 26.9.

18:00

7:00 + ZA ŽUPLJANE
10:00

SLOMŠKOVA
27. 9.

08:30

+MATAVŽEVI

19:00

+ MARIJA MRAVLJA

pon., 28.9.

18:00

ZA ZDRAVJE V DRUŽ.

20.00

+ MARIJA MRAK

tor., 29.9.

-

ni svete maše

19:0

+ BRANKO VERBINC

sre., 30.9.

-

ni svete maše

6:30 + IVICA PORENTA

6

Z
A
R
J
A
1. september 2020

LETNIK XVIII.

ŠT. 9

Nov začetek
Srečal sem moža, ki mi je v pogovoru rekel, da se zanj in za njegovo
družino ne začenja novo leto 1. januarja, ampak 1. septembra. Letošnje
»novo leto« bo še posebej drugačno, saj vstopamo v čas, ko gledamo v
prihodnost in se sprašujemo kakšna bo jesen. Začenjamo živeti drugačno
življenje, ko ne moremo več načrtovati leto naprej, ampak se naše življenje
mesečno prilagaja novemu gospodarju, ki mu zdravniki pravijo covid 19.
Druga značilnost letošnjega postoralneg leta pa je, da sem sprejel v
soupravo župnijo Žabnico. Zaradi spremenjenih pastoralnih okoliščin bomo
prisiljeni nekateri oblike pastoralnega življenja združevati in se drug drugemu
prilagajati. Če bo med nami prevladal duh Cerkve in če bo v središču vstali

Jezus Kristus, potem bomo tudi lažje sprejemali drug drugega kot brata in
sestro v Gospodu ter ob njem/jej rasli. Ob takih dogodkih se razodene naša
živa vera ali pa naša tradicija.
Živimo v prelomnih časih, ki se jih zaradi bližine in ujetosti v ta čas
verjetno niti ne zavedamo in ne razumemo. Prelomni časi se ne dogajajo
samo v družbi, ampak tudi v Cerkvi. To, kar je bilo stoletja splošno
uveljavljeno in sprejeto, danes nima več nobene teže in ne nagovarja
sodobnega kristjana. Lažje bodo razumeli naš čas naši otroci in vnuki, ki nas
bodo ocenjevali in presojali. Presojanje časov pa se ne rodi iz dnevne politike
ali javnega mnenja, ampak v duhovnem življenju, kjer Gospod daje
spoznanje, da lahko z njegovimi očmi pogledamo na življenje in ga globlje
spoznamo. Zato vam želim, da bi s tem božjim pogledom gledali na življenje
in vanj vstopali.
Franci
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TOREK

KJE

1. september

SD,ŽA

začetek veroučnega in pastoralnega leta

SD

večerne sv. maše ob 19.00

PETEK
dopoldan
17.00

4. september

SD

NEDELJA
8.30

ŽA

10.00

SD

PONEDELJEK

TOREK
18.00, 19.00
SOBOTA

prvi petek

5. september
srečanje za ministrante, vabljeni dosedanji in novi
ministrantje
6. september
sv. maša v Sp. Bitnah, ofer (darovanje) za
tamkajšno cerkev
katehetska sv. maša, otroci naj pridejo k sv. maši
s šolskimi torbami, ki jih bom blagoslovil
7. september

SD,ŽA

spovedovanje otrok na začetku veroučnega leta

SD

SP skupina, preberite:«Mt 18, 21-35.

8. september
mali šmaren
namesto veroučne ure naj pridejo otroci s starši k
SD, ŽA
večerni sv. maši
12. september
molitveni dan za nove duhovne poklice na Brezjah

NEDELJA
ŽA
TOREK

13. september
katehetska sv. maša, otroci naj pridejo k sv. maši
s šolskimi torbami, ki jih bom blagoslovil
15. september

SD, ŽA skupna duhovna priprava na krst pri Sv. Duhu
NEDELJA
11.00

pomen kratic

datum

bralec

čiščenje cerkve

SVETE MAŠE
Za sv. maše lahko darujete vedno po sv. maši, tudi
če mašuje drugi duhovnik. Ravno tako me lahko
vedno pokličete po telefonu. Darujete lahko tudi za
druge namene: za zdravje, v zahvalo, za blagoslov
na začetku veroučnega leta, za pravo odločitev… Sv.
mašo lahko darujem tudi brez daru, če ste v trenutni finančni stiski in bi želeli, da duhovnik daruje
sv. mašo po vašem namenu. Duhovnik drugi mašni
dar odda na škofijo.
ZAHVALI:

 Lepa hvala za pozdravne besede in darilo ob
umestitvi za župnika v župnijo v nedeljo, 23.
avgusta. Hvala lepa tudi prisrčnim besedam dobrodošlice, ki ste mi jih izrekli ob srečanju z
mano.

 Lepa hvala vsem, ki ste se odzvali in smo pred
začetkom veroučnega leta skupaj očistili učilnice
za naše otroke.

20. september
SD

SOBOTA
17.00

BRALCI IN ČIŠČENJE CERKVE

SD, ŽA obisk starejših na domu
srečanje za ministrante, vabljeni dosedanji in novi
ŽA
ministrantje
SD
po sv. maši češčenje SRT do 20.00

SOBOTA
18.00

V GOSPODU JE ZASPALA:
+ TINKA ŽIBERT, (82 let), Šutna.

bogoslužje sv. krsta

26. september
ŽA

začetek otroškega pevskega zbora

ŽA

začetek SP bo objavljen naknadno

SD

začetek OPZ bo objavljen naknadno

SD
ŽA

župnija Sv. Duh
župnija Žabnica

2

Župnija Sv. Duh pri Škofji Loki
Sv. Duh 79, 4226 Škofja Loka
TRR: SI56 0433 1000 2902 743

Župnija Žabnica
Žabnica 35, 4209 Žabnica
TRR: SI 56 1919 0500 9842 429

Franci Alič, župnik
031 380 134 / franci.alic@rkc.si
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predvidoma končal prve dni septembra. V preteklem mesecu avgustu je 19
dobrotnikov darovalo v skupni vrednosti 2.800 €. Res lepa in prisrčna hvala,
brez vaše pomoči ne bi mogli ničesar narediti. Hvala vsem dobrotnikom, ki
se boste še odločili in boste namenili namenski dar za novo ogrevanje župnišča in cerkve.
ZUNANJE STRANIŠČE
Na koncu preteklega leta smo začeli urejati stranišče v mežnariji, a smo
zaradi zime morali prekiniti z deli. Šele po končani epidemiji smo lahko z deli
nadaljevali in v tem mesecu smo zaključili. Ključ, ki ga imajo tudi nekateri
sodelavci, lahko vedno dobite v župnišču, mežnariji ali zakristiji. Hvala vsem
obrtnikom, ki ste delo opravili brezplačno in ste računali samo material.

SV. MAŠA V SP. BITNAH
Na prvo nedeljo v septembru, na angelsko
nedeljo je žegnanje v Sp. Bitnah, praznik podružnice sv. MIklavža. Tedaj bo tudi darovanje
(ofer) za podružnično cerkev, za pokritje novih
tlakovcev pod zvonikom, ki so jih položili v
preteklih tednih. To je lepa priložnost, da se
župnija med sabo poveža ob evharistiji. Zato v
nedeljo, 6. septembra ob 8.30 ne bo sv. maše v
Žabnici, ampak bo v Sp. Bitnah. Lepo povabljeni, da prinesete dobrote, ki jih bomo
postregli po sv. maši.

MOLITEVENA URA
PRED SV. MAŠO
Z novim pastoralnim letom v mesecu
septembru bomo ponovno začeli 1/2
ure pred sv. mašo s češčenjem SRT
ob četrtkih. Lepo vabljeni.
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ZAČETEK VEROUKA
Z veroukom bomo začeli v torek, 1. septembra po oznanjenem urniku. Prosim
vas, da k prvi uri verouka vsi otroci prinesejo podpisana spričevala, izpolnjeno
in podpisano prijavnico ter denar za
knjige in katehetski prispevek. Otroci, ki
še niso dobili spričevala, ga bodo dobili
prvo veroučno uro. Več si lahko
preberetE v katehetskem pismu.
ROMANJE NA BREZJE
V soboto, 12. septembra bo molitveno
srečanje na Brezjah za nove duhovne poklice in svetost poklicanih. Na Brezje bomo
poromali tudi peš, zberemo se ob 4.30 uri
zjutraj pred župniščem pri Sv. Duhu in se
zapeljemo z avtom v Lajše k cerkvi sv.
Jedrt in od tam romamo peš. Prijava
zaželena zaradi prevoza.
- Mogoče se bo kakšen kolesar opogumil za
kolo (25 km, 300 m vzpona). Prosim za
prijavo.
- V dekaniji bomo organizirali tudi skupni prevoz z avtobusom, zato vas
prosim za čimprejšnjo prijavo.

- Podrobnejša oznanila bom oznanil pri tedenskih oznanilih.

OBNOVELJNI KRIŽ V VIRMAŠAH PRI GASILSKEM DOMU
Lepo se zahvaljujem pobudniku in dobrotniku, ki je dal obnoviti križ v
Virmašah. Hvala tudi vsem ostalim sodelavcem, ki ste namestiti križ in uredili
okolico. Lepo je, da skrbimo za božja znamenja sredi med nami.

OBNOVLJENA KURILNICA
V poletnih mesecih smo začeli s pripravljalnimi deli za novo kurilnico za župnišče in cerkev. Vsa pripravljalna dela (plinovod do župnišča, novi estrih, nova napeljava elektrike, pleskanje ter nova keramika) smo z vašo pomočjo
lepo končali. Za vsa ta dela še nismo dobili računov izvajalcev, zato še ne
vemo, koliko bo končna cena. Sedaj izvajalec inštalira novo plinsko peč in bo

3

