Čiščenje cerkve
10.6.: Cesta Ceneta Štuparja, Lemeževa, Ložarjeva in
Verdnikova.
17.6.: Ulica v Kokovšek, Žorgova, Cesta v Pečale in Pot v
Čeželj.

Srečanje članov ŽPS

Glasilo župnije Črnuče, 4.junij 2017

Za srečne zaključke
Zaključil se je mesec maj, posvečen Mariji, in v družini smo se trudili vsak
dan udeležiti šmarnic, kljub stiski s časom. Bogatili so nas odlomki iz
življenja svetnice sestre Favstine Kowalske, glasnice Božjega usmiljenja.
Vsak dan sem iz njih lahko razbrala sporočilo namenjeno samo zame.
Svetniki so prav tako kot mi doživljali trpljenje, a jih to ni odvrnilo od Boga,
nasprotno – trpljenje jih je z njim zbližalo. V stiski se zato še več obračajmo
na Boga in še posebno na Marijo, ki je naša priprošnjica in na nas siplje
cvetice dobrote. Ko sem ji v maju podarila vsak dan dobre pol ure v obliki
šmarnic in litanij, mi je ona milostno natrosila darov miru, sproščenosti, iz
katerega sem črpala energijo za dokončanje projektov, tudi kadar sem pred
njo prihajala utrujena, prazna. Verni smo odrešeni pretiranih skrbi, saj
imamo pomoč in vodstvo Marije. S prepuščanjem pokažemo svojo globoko
predanost in vero. V miru in sproščeno opravljajmo svoje delo in zaupajmo,
da bo ona poskrbela za tisto, kar ni v naših rokah. Mi smo njeni otroci, ona je
v nas in mi bivamo v njej. Smetana na torti majniškega slavljenja in zahvala
Mariji, da reši še vse tisto, kar se nam zdi nerešljivo, pa je bilo čudovito
župnijsko romanje na Brezje. Še trener Petra Prevca je v preteklosti v zahvalo
poromal k njej na Brezje, sama pa sem lani poromala kot priprošnjo, letos pa
v zahvalo, da mi je po božji volji in z Marijino pomočjo uspelo zaključiti
magistrski študij. Ob binkoštih, prazniku, ko se je sv. Duh spustil na zbrane
apostole, da so imeli dar govoriti v različnih jezikih, pa naj nam sv. Duh da
tudi moč, da uspešno dokončamo letošnje šolsko oz. študijsko leto in naj nas
navdihuje in nam sporoča katero pot naj v življenju uberemo za naprej.
Maja Horvat Lampe

Naše povabilo na internetu: http://zupnija-lj-crnuce.rkc.si/stran.php?stran=np

http://zupnija-lj-crnuce.rkc.si/

V ponedeljek imamo ob 20,00 v Slomškovem domu srečanje
članov ŽPS. Lahko se nam pridružite še ostali, kogar zanima
nov razpored sv. maš. Ob zadnjem predlogu je bilo nekaj
vprašanj in nanje kratko odgovarjam, več se bomo pogovorili
na srečanju v ponedeljek zvečer.
Po 1.8. bom ostal sam v župniji do srede septembra, ko pride
nov duhovni pomočnik in sicer le za eno nedeljsko mašo, ker
opravlja to službo še v eni župniji. Ker ima tam sv. mašo ob
času, da ne bi mogel maševati pri nas, bomo prilagodili naš
urnik, sicer bi morala odpasti ena izmed nedeljskih sv. maš,
kar si verjetno ne želite in tega tudi jez ne želim!
Ob sredah zvečer tudi ne bom mogel v naprej jemati mašnih
namenov, ker bo ta večer prost za morebitne sv. maše ob
sedmem dnevu. Pričakujem vaše razumevanje, ker je na ta
način možno rešiti trenutno zagato. Hvala!

Birmanske fotografije
Birmanci, ki ste naročili foto albume in CD-je od slovesnosti
sv. birme, lahko pridete naročeno iskat v župnišče. Pridite
med uradnimi urami, ker bom takrat zagotovo v pisarni.

Sv. Trojica
Prihodnjo nedeljo obhajamo praznik Sv. Trojice, ko imamo ob
15,00 zaobljubljeno sv. mašo na Šmarni gori. Tudi tokrat nam
bodo pomagali črnuški gasilci. Odhod z njihovim
avtomobilom bo ob 13,00 izpred gasilnega doma. Kdor
potrebuje prevoz naj se prijavi v župnišču. Če bosta potrebni
dve vožnji, bo druga od vznožja Šmarne gore ob 14,00. Pevce
vabim, da se nam pridružite pri petih litanijah Matere božje.

Sv. Rešnje Telo in Kri
V četrtek, 15.6. obhajamo zapovedani praznik Sv. Rešnjega
Telesa in Krvi. Zunanja slovesnost praznika s Telovsko
procesijo bo v nedeljo, 18.6. po jutranji maši, ki bo ob 7,00. Šli
bomo po ustaljeni poti in imeli štiri evangelije s prošnjami za
Božji blagoslov. Prosim za sodelovanje pri procesiji in za
postavitev kapelic.

Počitnice in dopusti
Vse lepo vam želim v počitniških dneh. Spočijte si in naberite
novih moči in na Boga ne pozabite!

URADNE URE ŽU ČRNUČE
Tel. (01) 561 28 82
pon: 10.00 - 12.00
tor: 17.00 - 17.45
pet: 17.00 - 17.45

MAŠNI NAMENI
Oznanjeni bodo pri vseh
mašah in na oglasni deski.

URNIK SV.MAŠ
Nedelja:
Črnuče: 8.00, 10.00, 19.00
Nadgorica: 9.00
Med tednom:
8.00 (sreda, prazniki), 19.00
druge dni.

NAMESTO CVETJA NA
GROB
Naša dobra dela so lepa
molitev. Z darovi v dober
namen pletemo nevenljivi
venec za večni pokoj našim
rajnim.

KARITAS
Pisarna je odprta vsak prvi in
tretji četrtek v mesecu ob
18.30.

POROKE
Čas po dogovoru. Prijavite
se vsaj 30 dni pred
poroko.
TEČAJ ZA ZAROČENCE
5. - 9.6 ob 19.30 uri Krekov
trg 1, 01/234 26 64

