3. 8.
Ponedeljek
4. 8.
Torek
5. 8.
Sreda
6. 8.
Četrtek
7. 8.
Petek
8. 8.
Sobota

18. NEDELJA MED
LETOM
Porcijunkula
Lidija, sp. žena

800 + Danica Vendramin
1400 Popoldanska pobožnost
/

Janez Vianey,
duhovnik

1900 Za zdravje

Marija Snežna

/

1830 Češčenje svetega rešnjega Telesa
Jezusova spremenitev
1900 + Kristina Hozjan, obl.
na gori
Za zdravje
Sikst II., papež
Jakob Starejši,
apostol

9. 8.
NEDELJA

19. NEDELJA MED
LETOM

10. 8.
Ponedeljek
11. 8.
Torek
12. 8.
Sreda

Lovrenc, diakon in
mučenec

/
1230 poročni obred
1500 poročni obred
1900 ++ Svoljšak in Hajdinjak
+ Alojz Trkov
00
8 Janko Zakotnik, obl.
1400 Popoldanska pobožnost
/

Klara, red. ustan.

1900 Za zdravje

Ivana Šantalska,
redovnica

/

13. 8.
Četrtek

Poncijan in Hiplit,
mučenca

1830 Češčenje svetega rešnjega Telesa
1900 + Janez Draksler
za zdravje

14. 8.
Petek

Maksimiljan Kolbe,
mučenec

15. 8.
Sobota

MARIJINO
VNEBOZETJE

16. 8.
NEDELJA

20. NEDELJA MED
LETOM
Rok, spokornik

/
800 za župljane
1100 + Milan Dermota, obl.
800 ++ starši in stari starši Starman
++ Kata, obl., in Drago ter Ivo Lovrić
1400 Popoldanska pobožnost

Mašne namene, ki so vpisani kot drugi, bo opravil Tomaž Mavrič

2. 8.
NEDELJA

Ecce, Agnus Dei! (Jn 1,29)
Leto XIII. št. 558

Glasilo župnij svetega
Janeza Krstnika

Glejte, Jagnje Božje!
NEDELJA, 2.VIII. 2020

NAJ BOG USMERJA IN BLAGOSLAVLJANAŠAPOTA
S prvim avgustom sem po odloku nadškofa Stanislava Zoreta postal
soupravitelj župnije Suha in s tem tudi vaš župnik. Vedno večje pomanjkanje
duhovnikov žal vodi k temu, da mora vedno več župnikov sprejeti dve ali celo
več župnij. To seveda prinaša za nas župnike več pastoralnega in tudi upravnega
dela, za vernike pa marsikdaj tudi nekoliko razočaranja, zlasti če župnik stalno
ne biva med njimi.
Dovolite, da zapišem nekaj besed o sebi. Prihajam iz župnije Sv. Lenart v Selški
dolini, kjer sem bil rojen 31. marca 1966. Ker imamo doma manjšo kmetijo, sem
ob delu na kmetiji pridobival delovne navade in se učil povezanosti z naravo. V
otroških in mladostnih letih sem se aktivno ukvarjal s športom, kjer sem
spoznaval, da so tako zmage kot porazi sestavni del življenja. Tako s porazom
kot z zmago se tekma življenja ne ustavi, ampak nadaljuje in ponuja nove
priložnosti.
Po osnovni šoli na Sv. Lenartu in Škofji Loki sem v Škofji Loki dokončal še
poklicno kovinarsko šolo in se izučil za stavbnega kleparja. Poklicno zaposlitev
sem našel v takratni Iskra-Elektromotorji (zdaj Domel) v Železnikih in bil tam
zaposlen do oktobra 1989. Čeprav sem svoj poklic rad opravljal in sem bil še vedno
aktiven športnik, sem ves čas čutil, da to ni to, kar bi lahko izpolnilo moja
hrepenenja in da Bog pričakuje od mene še kaj drugega. Po triletnem iskanju mi je
vse bolj postajalo jasno, da je tisto nekaj več, duhovniški poklic. Zato sem oktobra
1989 odšel najprej v Maribor in nato v Ljubljano na študij teologije, ki sem ga
zaključil z mašniškim posvečenjem leta 1996. Kaplanski službi sem opravljal na
Brezovici (1996 -1999) in v Novem Mestu – Šmihel (1999 - 2001). Župnik sem bil v
Dolenji vasi pri Ribnici od 2001 do 2012, ter potem še v Srednji vasi v Bohinju,
kamor odhaja tudi vaš sedanji župnik g. Matjaž. Od 1. avgusta 2015 pa sem župnik
v Retečah. V svojem dosedanjem duhovniškem delovanju sem poleg pastoralnega
dela marsikaj moral postoriti tudi na gospodarskem področju, saj so bile različne
župnijske stavbe potrebne večje ali manjše prenove. Sodeloval pa sem tudi na

področju gasilstva, športa in kulture. Toda
vedno me spremlja zavest, da sem najprej
duhovnik in to želim biti tudi med vami.
Veselim se sodelovanja z vami na različnih
področjih, toda kjer koli sem, želim biti
najprej duhovnik, poklican, da v ta svet
prinašam Kristusovo upanje, dobroto,
ljubezen … Da bi tega poslanstva nikoli ne
izgubil izpred oči, vas prosim, da me
spremljate z molitvijo, da bo Bog lahko
usmerjal naša pota, kot je lepo zapisal v
zadnjih župnijskih oznanilih g. Matjaž.
Ker bom upravljal dve župniji, bo v
obeh župnijah prišlo tudi do nekaterih
sprememb. Na Suhi bodo sv. maše ob
torkih, četrtkih, in sobotah (že nedeljska). V nedeljo pa ob 8.00 in ob 11.00. V
Retečah bodo maše ob ponedeljkih, sredah in petkih, v nedeljo pa ob 9.30.
Morda je za tiste, ki prihajate vsak dan k sv. maši, težko sprejeti dejstvo, da v
eni in drugi župniji ne bo več vsak dan sv. maše. Toda, če je sv. maša res
velika vrednota, potem ne bo predolga pot ne iz Suhe v Reteče, ne iz Reteč
na Suho, zato da se udeležimo sv. maše.
Zaenkrat bom še bival v Retečah, tudi zato, ker naj bi se v jeseni začela
prenova župnijske cerkve v Retečah. Vendar pa se nameravam najkasneje v
dveh letih preseliti na Suho, ker je župnija Suha bistveno večja in je tudi več
pastoralnega dela. Do takrat bom dva dni v tednu prisoten tudi na Suhi (v
torek in četrtek). In takrat me boste tudi lahko našli v župnišču.
18. NEDELJA MED LETOM:
2 . VIII. 2020
Danes je tudi Porcijunkula, ko nam Cerkev naklanja popolni odpustek, seveda
če izpolnimo potrebne pogoje (nenavezanost na greh, opravljena sv. spoved,
prejem svetega obhajila in molitev po namenu sv. očeta).
Popoldne ob 1400 lepo povabljeni k popoldanski pobožnosti, k molitvi in
prošnji za Božji blagoslov Jezus nas vabi: »Prosite in se vam bo dalo«.
V četrtek, 6. avgusta, bom obhajal bolne in starejše po domovih. Gospod
Matjaž mi je dal seznam tistih, ki jih je obiskoval za prve petke. Če pa je v vaši
družini še kdo, ki ne zmore več k sv. maši, to sporočite po telefonu ali osebno.

19. NEDELJA MED LETOM:
9 . VIII. 2020
Popoldne ob 14. uri lepo vabljeni v cerkev k molitvi in prošnji za blagoslov.
Blagoslov pomeni Božjo naklonjenost in bližino.
V soboto, 15. avgusta, je največji Marijin praznik, Marijino vnebovzetje. Na
ta praznik bomo obnovili tudi svojo izročitev Materi Božji. »Izročitev Mariji
ima svojo vrednost in pomen le, če si v vsakdanjem življenju prizadevamo, da
bi živeli in uresničevali tisto, kar smo z besedami obljubili in
izpovedali.« Marija je bila naša sopotnica, spremljevalka, naša priprošnjica in
tolažnica v zgodovini. Naj bo tudi nam! Sveti maši bosta na praznik ob 8.00
in ob 11.00.
20. NEDELJA MED LETOM:
16 . VIII. 2020
Popoldne ob 14. uri lepo povabljeni v cerkev k popoldanski pobožnosti.
Molitev naj usmerja naše življenje k Bogu in bližnjemu.
16. 8.
NEDELJA
17. 8.
Ponedeljek
18. 8.
Torek
19. 8.
Sreda
20. 8.
Četrtek
21. 8.
Petek
22. 8.
Sobota
23. 8.
NEDELJA

20. NEDELJA
MED LETOM.
Rok, Spokornik
Evzebij, papež
Helena, cesarica
Janez Eudes,
duhovnik
Bernard, opat in
c. učitelj
Pij X, papež
Jakob Starejši,
apostol
21. NEDELJA MED
LETOM
Roza iz Lime, devica

800 ++ starši in stari starši Starman
++ Kata, obl., in Drago ter Ivo Lovrić
1400 Popoldanska pobožnost
/
1900 + Ivan Resman
+ Tone Hafner
/
1830 Češčenje svetega rešnjega Telesa
1900 ++ Simona Jamnik, 30. dan
V priprošnjo za zdravo pamet
/
1900 + Marinka Eržen, obl.
800 ++ Anton in Amalija Rosič, obl.
+ Marija Ferko, obl.
00
14 Popoldanska pobožnost

