OZNANILA od 2. do 16. 5. 2021
V mesecu maju ste povabljeni, da v družinah ali sami, če ne gre drugače, poživite svojo
povezanost z Marijo in preko Marije z Jezusom. Šmarnično branje lahko v različnih oblikah najdete na povezavah, ki so objavljene na župnijski spletni strani, ostalo sodelovanje
(molitev, petje) pa si oblikujte sami. V času »koronakrize« se je zelo jasno izkazalo, da je
molitev izginila iz naših družin in iz naših duš. Nihče nam ne more približati Boga, če se za
to tudi sami ne priporočamo z osebno molitvijo in družinskim bogoslužjem.
Ob nedeljah ste vabljeni, da po sv. mašah pristopite k obhajilu, ki se deli po ustaljenem
urniku - približno 45 minut po začetku sv. maše. Pri tem upoštevajte vse veljavne ukrepe
zaščite.
V vseh župnijskih cerkvah se lahko prijavite za sodelovanje pri sv. mašah, tako da se vpišete na seznam. Najdete ga na spletni strani vsake župnije. Eno mesto (ena klop v cerkvi)
je vedno rezervirano za tiste, ki so prispevali dar za mašni namen, poleg tega pa je na
voljo še nekaj mest kamor se lahko vpišete ostali.
V četrtek 6. in petek 7. maja bomo duhovniki obhajali bolnike in ostarele, ki ne morejo
priti k sv. maši. Obiskali bomo vse tiste, ki smo vas že obiskovali in vse, ki ste to željo že
sporočili. Če kdo ne želi, da ga obiščemo, naj to sporoči v župnišče. Kogar še nismo obiskovali, pa želi, da ga obiščemo, naj tudi sporoči.
V dneh pred praznikom Gospodovega vnebohoda bomo obhajali prošnje dni ter molili za
odvrnjenje hude ure in blagoslov pri delu.
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ŽUPNIJE LESKOVICA
NOVA OSELICA, STARA OSELICA
IN TRATA - GORENJA VAS
Gorenja vas, 2. maj 2021

MARIJI NAPROTI
Vse življenje je prenašala pretanjeno bolečino.
Bolečino, da ni mogla živeti v Nebesih, ki jih je nekoč videla! ...
Dokler ni spet postala otrok,
kakor je bila v času, ko je videla Mater Božjo! ...
predstojnica karmela v Coimbri o s. Luciji

GORENJA VAS
− Za čistočo in okrasitev cerkve skrbi od 7. do 13. 5. skupina 12, iz Gorenje vasi, vodi jo
ga. Bernarda P.; ter od 14. do 20. 5. skupina 13 z Dobravšc, vodi jo ga. Majda T..
− Ob pogrebu + Francija Ferlana je sin Boštjan daroval za Cerkev na Trati 100€. Boglonaj!
− Veroučenci bodite pozorni na oddajo zvezkov. Navodila dobite v zadnji katehezi.
LESKOVICA
− Za čiščenje in krašenje cerkve skrbi 8. in 15. maja skupina VIII: Debeni.
− Veroučenci bodite pozorni na oddajo zvezkov. Navodila dobite v zadnji katehezi.
NOVA OSELICA
− Za čiščenje in krašenje cerkve poskrbijo: 9. 5.: Koprivnik - Košenija; ter 16. 5.: Koprivnik - drugi del.
STARA OSELICA
− Za čiščenje in krašenje cerkve poskrbijo: 9. 5.: Stara Oselica 24 - 27 in 29; ter 16. 5.:
Stara Oselica 40, 43, 44 in 51.
− V petek 7. maja bo v cerkvi srečanje za starše prvoobhajancev. Srečanje se bo nadaljevalo s sv. mašo, ki je tudi že del priprave na prvo sveto obhajilo.
− V petek 7. maja bo ob 19.30 v župnijski dvorani srečanje članov ŽPS.

Tiste, ki pravijo, da je rožni venec zastarela in enolična molitev zaradi
ponavljanja molitev, ki ga sestavljajo, bi vprašala: ali sploh kaj živi, ne
da bi za to nenehno ponavljali ena in ista dejanja?
Bog je ustvaril vse, kar obstaja, tako, da se ohranja z nenehnim in stalnim ponavljanjem enih in istih dejanj. Da bi ohranili naravno življenje
vedno vdihujemo in izdihujemo na enak način; srce nenehno bije v
istem ritmu. Zvezde, kot sonce, luna, planeti, zemlja se gibljejo vedno
po isti tirnici, ki jim jo je določil Bog. Za dnevom pride noč, leto za letom, vedno enako. Sončna svetloba nas razsvetljuje in ogreva na vedno enak način. Pri toliko rastlinah poženejo pomladanski listi, potem
pa se odenejo v cvetje, obrodijo sadove in spet jeseni in pozimi izgubijo liste.
In tako se vse drugo ravna po zakonu, ki ga je Bog določil, in še nikomur ni prišlo na misel, da bi rekel, da je enolično. Ne zdi se nam
čudno, da vse to rabimo za življenje! V duhovnem življenju prav tako
potrebujemo nenehno ponavljanje enih in istih molitev, dejanj vere,
upanja in ljubezni, da bomo imeli življenje, saj je naše življenje nepretrgana udeležba pri življenju Boga.
s. Lucija, fatimska vidkinja

MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI TRATA - GORENJA VAS
5. VELIKONOČNA

2.5.

Nedelja

3.5.

Ponedeljek

Filip in Jakob ml.,
apostola

4.5.

Torek

Florijan,
mučenec

5.5.

Sreda

Gotard,
menih, škof

NEDELJA

6.5.

Četrtek

Dominik Savio,
dijak, zavetnik ministrantov

7.5.

Petek

Flavija Domitila,
mučenka

Sobota

Obletnica posvetitve
ljubljanske stolnice

8.5.

9.5.

Nedelja

6. VELIKONOČNA
NEDELJA

7.30 za farane

MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJAH LESKOVICA, NOVA IN STARA OSELICA

5.5.

Sreda

Gotard,
menih, škof

7.5.

Petek

Flavija Domitila,
mučenka

19.00 + Marija Prosen, obl.
v priprošnjo Svetemu Duhu

8.5.

Sobota

Obletnica posvetitve
ljubljanske stolnice

7.00 po namenu
19.00 + Hilda Mrak, obl.
za zdravje

9.5.

Nedelja

19.00 + Franc Ferlan, 7. dan
+ Stanislava Andreuzzi

10.5.

Ponedeljek

Trsatska Mati Božja

NO 18.00 za odvrnitev hude ure in blagoslov
pri delu

11.5.

Torek

Pankracij,
mučenec

SO 18.00 za odvrnitev hude ure in blagoslov
pri delu

12.5.

Sreda

Leopold Mandić,
redovnik

L 18.00 za odvrnitev hude ure in blagoslov
pri delu

13.5.

Četrtek

GOSPODOV VNEBOHOD
Fatimska Mati Božja

SO 18.00 po namenu

14.5.

Petek

Bonifacij,
mučenec

SO 18.00 po namenu

15.5.

Sobota

Izidor, kmet

10.30 + Katarina Demšar, obl.
19.00 ++ Franc in Stanka Homec
+ Stanislava Bogataj
19.00 v čast sv. Florijanu za Dobravšce
v čast sv. Florijanu za Trate

8.00 + Anton Pintar, 7. dan

Trsatska Mati Božja

19.00 Hotavlje: za odvrnjenje hude ure

11.5.

Torek

Pankracij,
mučenec

19.00 sv. Urban: za odvrnjenje hude ure

12.5.

Sreda

Leopold Mandić,
redovnik

19.00 po namenu
19.00 Čabrače: za odvrnjenje hude ure

13.5.

Četrtek

GOSPODOV VNEBOHOD
Fatimska Mati Božja

19.00 v čast Materi Božji
za Božje varstvo in blagoslov

14.5.

Petek

Bonifacij,
mučenec

19.00 + Ivan Bogataj, Trata 61, obl.

15.5.

Sobota

Izidor, kmet

NEDELJA
sv. Janez Nepomuk

6. VELIKONOČNA
NEDELJA

7. VELIKONOČNA
16.5.

Nedelja

NEDELJA

NO 18.00 ++ sorodniki Bajt in Pisk
SO 18.00 po namenu
L 18.00 + Albert Možina, 30. dan in Majda M.
SO 9.00 v zahvalo in priprošnjo Mariji
L
9.00 vsi ++ Grogcovi
NO 8.00 ++ starši in bratje in sestri Kavčič
SO 10.00 ++ Helena in Lenart Čemažar
L 9.00 + Janez Gartner, obl.

7.30 za farane
10.30 + Jelka Oblak, obl.

Ponedeljek

16.5.

SO 8.00 + Pavel Šturm
NO 10.00 + Milan Jezeršek
L
9.00 ++ Albina, obl., Franc in Franci Jeram

Nedelja

10.5.

7. VELIKONOČNA

5. VELIKONOČNA

2.5.

Nedelja

NEDELJA
sv. Janez Nepomuk

L

9.00 + Anton Čerin

SO 8.00 ++ Pavla in Urban Kokalj
NO 10.00 + Franc Slabe, obl.
L
9.00 + Franci Jeram in + Danica Likar

NO = Nova Oselica, SO = Stara Oselica, L = Leskovica

8.00 + Ivan in ++ starši Šifrar in Kumer
+ Bernarda Debenec in vsi ++ Bogataj
7.30 za farane
10.30 ++ Danica Kokelj, obl., Janez Kokelj in
Marija Peternelj

MARIJIN MESEC
Mesec maj je v srcih ljudi zapisan kot Marijin mesec. Našo povezanost z Marijo
izraža in krepi tudi pobožnost šmarnic, ki že mnogo let spremlja molitev Cerkve.
Kot se je Cerkev razkropila zaradi protivirusnih ukrepov, tako se je razdrobila tudi
naša pobožnost. Ni potrebno, da bi je bilo manj. Človek mora vedno graditi svojo
vero. Razlika je samo v tem, da je ta poklicanost sedaj bolj zaupana posamezniku
in družini - okolju v katerem se lahko in se moramo najprej družiti in sooblikovati.

