19. NAVADNA NEDELJA – STANOVSKA ZA DORAŠČAJOČE – 13. avgust 2017
Molitveni namen: Da bi bila Marija svetel vzor vsem otrokom in mladim na njihovih poteh življenja.
Godovi med tednom:
Ponedeljek: Maksimiljan Kolbe – duhovnik in mučenec
Torek: Marijino Vnebovzetje – veliki šmaren
Sreda: Rok – romar in spokornik
Četrtek: Evzebij – papež in mučenec
Petek: Helena - cesarica
Sobota: Janez Eudes - duhovnik
Danes teden bo 20. navadna nedelja. Nedelja je stanovska za mladino. Svete maše bodo ob 7h v
župnijski cerkvi, ob 8.30h v Črnem Vrhu. Ob 10h bo žegnanjska sveta maša pri Sv. Elizabeti na
Podrebri.
Slovesni praznik Marijinega vnebovzetja bo v torek. Svete maše bodo ob 7h in 10h, v Črnem Vrhu ob
8.30h. Ob največjem Marijinem prazniku se bomo posvetili Mariji. Slovesnosti bodo potekale po mnogih
Cerkvah, ki so posvečene spominu na ta dogodek, vsako leto pa se tradicionalno veliko romarjev iz vse
Slovenije odpravi v osrednje Slovensko Marijino romarsko središče, na Brezje.
Nadškof msgr. Stanislav Zore bo slovesno mašo daroval na Brezjah ob 10. uri. Letos obeležujemo 25 let
posvetitve slovenskega naroda Mariji Pomagaj. Bralce, liturgične sodelavce, prosim, če v zakristiji
vzamete berila in prošnje za Veliki šmaren.
Rokova maša na Brišah bo v sredo ob 20h. Maše v župnijski cerkvi v sredo ne bo. Priložnost, da se
zahvalimo Bogu za srečno opravljena dela pri obnovi zvonika in da se sv. Roku priporočimo za varstvo
in blagoslov pri nadaljnji obnovi. Tudi v imenu ključarjev hvala vsem prostovoljcem za pomoč.
Oratorij začnemo že v četrtek s pripravo animatorjev na Zaplani, kamor odhajamo ob 18h izpred
župnijskega vrta. Našo pripravo priporočamo v molitev.
Za čiščenje cerkve je na vrsti stari del Polhovega Gradca.

Mašni nameni:
Ponedeljek:
Torek:

14.8.
15.8.

Sreda:
Četrtek:
Petek
Sobota:
Nedelja:

16.8.
17.8.
18.8.
19.8.
20.8.

ob 7h; na čast Materi Božji za zdravje
ob 7h; † Janez in Jožefa Gerjol – obletna
ob 8.30h Črni Vrh; † Potrebuježevi
ob 10h; † Franci Rus – obletna
ob 20h na Brišah; na čast sv. Roku
ob 20h; † Maks Rutar
ob 20h; † Ludvik Cankar – za god
ob 20h; † Marija Jeraj in Anica Stanovnik
ob 7h; † družina Malovrh – Setnik 23
ob 8.30h Črni Vrh; † Fani Koprivec - obletna
ob 10h; žegnanje pri sv. Elizabeti na Podrebri

