MAŠNI NAMENI

RETEČE

SUHA
8.00 + Jože in ++ Logonder
Nedelja 6. 9.
+ Viki Brelih (oddana)
23. nedelja med letom
11.00 za uspešno šolsko leto
Zaharija, prerok
+ Alojz Trkov (oddana)
Ponedeljek 7. 9.
19.00 /
Marko Križevčan, mučenec
19.00 + Anton Jelovčan, obl.
Torek 8. 9.
za zdravje in Božji blagoslov
Marijino rojstvo –
(oddana)
mali šmaren
++ Hiti in Žnidaršič (oddana)
Sreda 9. 9.
19.00 /
Peter Klaver, redovnik
19.00 + Gabrijel Alič, obl.
Četrtek 10. 9.
+ Štefan Vogrinčič, obl. (oddana)
Nikolaj Tolentinski, spokornik
za zdravje (oddana)
Petek 11. 9.
19.00 /
Bernard in Bonaventura
Sobota 12. 9.
19.00 za zdravje
Ime Marijino
v zahvalo (oddana)
8.00 + Lojze Brelih
Nedelja 13. 9.
+ Rudolf Vlašič, 30. dan (oddana)
24. nedelja med letom
11.00 ++ Jakob in Ljudmila Tavčar
Janez Zlatousti, škof, c. uč.
++ Poje (oddana)
Ponedeljek 14. 9.
19.00 /
Povišanje sv. Križa
19.00 + Peter Hartman, obl.
za mir v srcu in dobre odnose
Torek 15. 9.
(oddana)
Žalostna Mati Božja
++ Matevž Starman in starši
(oddana)
Sreda 16. 9.
Kornelij, papež, in Ciprijan, 19.00 /
škof, mučenca
19.00 + Janez Košir, obl.
Četrtek 17. 9.
+ Marjanca Miklavčič, obl. (odd.)
Robert Bellarmino, škof,
cerkveni učitelj
za zdravje (oddana)
Petek 18. 9.
19.00 /
Jožef Kupertinski, duhovnik
Sobota 19. 9.
19.00 + Viki Brelih
Januarij, škof, mučenec
+ Simona Jamnik (oddana)
8.00 + Frančiška in Anton Kovačič, obl.
Nedelja 20. 9.
11.00 ++ Kranjc in Selak
25. nedelja med letom
++ Janja, obl., in Jago Grgić
Andrej Kim in korejski muč.
(oddana)
Oznanila v elektronski obliki so dosegljiva tudi na spletnih straneh:
http://zupnija-retece.rkc.si

9.30 za farane
++ Francka in Alojzij Bobnar, Gorenja
vas 11
7. 30 + za rajne
18.00 + Franc Kavčič, Godešič 87
na čast sv. Antonu v dober namen
(oddana)
19.00

Leto I. št. 2
Od 6. 9. do 20. 9. 2020

Glasilo župnij Suha in Reteče

23. in 24.
nedelja med letom

19.00 + Andrej Bernard, Zg. Senica 31

DATI SE NA RAZPOLAGO NJEMU
19.00 /
19.00 + Mira Bertoncelj, Gorenja vas 9
19.00 /

9.30 za farane
19.00 + Alojzij Kos, obl., Reteče 64a
++ Julijana in Janez Setnikar (odd.)

19.00 /

19.00 + Jožef Volčič, obl.

19.00 /
19.00 ++ Francka Krajnik in Andrej Čerin
/

/

9.30 za farane

Na praznik Marijinega rojstva nas evangelist Matej seznanja z Jezusovim
rodovnikom, hkrati pa v ospredje stopa tudi zadrega o deviškosti. Koliko
kristjanov je, ki pravijo, da ne morejo verjeti v Jožefovo in Marijino deviškost.
Jožefovo vedenje ga potrjuje. Potrjuje pa tudi, da je bil plemenitega srce, saj je
bil pripravljen rajši sam trpeti, kot da bi povzročil tuje trpljenje.
Evangelist Matej je tako Jožefovo in Marijino zadrego spravil v javnost. Kakšen
bo odziv te javnosti? Nič drugačen, kot ga je pričakovati: marsikje dvom,
mnogokje posmeh. Lesk njunega devištva ni zaradi tega nič manjši. Pač pa
njuna zgodba daje vsakomur priložnost, da pokaže, kako zna spoštovati
odločitev tistih, ki si izberejo drugačno pot od običajne; tistih, ki se za dosego
višjih ciljev dajo Bogu popolnoma na razpolago; tistih, ki se ravnajo po
notranjem glasu in se ne sprašujejo, kaj bodo ljudje rekli.
»Tisti, ki ga bo devica rodila, se bo imenoval Emanuel – Bog z nami«, nam
govori evangelij. Ker je odrešenik, drugače tudi biti
ne more. Vsi poizkusi človeštva, da bi se s svojo
lastno močjo izvleklo iz zla, so doslej krepko
spodleteli. Večje upanje so dajali, hujša polomija je
sledila. Bolj obetajoče so bile obljube, večje
razočaranje so prinesle. Rešiti nas more torej le
nekdo, ki ni rojen od navadne žene, ki ni samo
človek, temveč, ki je od drugod, od zgoraj, oznanjen
od angela, spočet po Duhu in nenazadnje rojen iz
Device.
Njen praznik obhajamo. Naj nas njena predanost
nagovori. Naj nas njen zgled vodi po poteh našega
življenja, da bomo zmogli tudi mi vselej (kljub
morebitnim dvomom ali celo posmehom) izreči »Da.«
Tudi po nas lahko Jezus še danes prihaja med ljudi.

 Bralci beril -

Obvestila župnije Suha
 Praznik Marijinega rojstva – V torek, 8. septembra, praznujemo praznik
Marijinega rojstva ali mali šmaren. Evangeliji o Marijinem rojstvu ne poročajo.
Izročilo praznika Marijinega rojstva se opira na spise iz konca 2. stoletja, ki
opisujejo tudi zgodovinsko dejstvo Marijinega rojstva. Katoliška Cerkev se skozi
cerkveno leto, poleg Jezusovega rojstva, spominja rojstva še dveh oseb: Marije
in Janeza Krstnika. Pri ostalih svetnikih se vedno spominja le dneva njihove
smrti. Razlog za to je edinstveno poslanstvo, ki sta ga oba opravila v zgodovini
odrešenja. S tega vidika je Marijino rojstvo, tako kot rojstvo Janeza Krstnika, v
neposredni povezavi s prihodom Odrešenika Jezusa Kristusa na svet.
 Biblična skupina – Biblična skupina se srečuje ob četrtkih po sv. maši.
 Verouk – Verouk začenjamo v ponedeljek, 7. septembra. Sprememba je pri
urniku za drugi razred: v sredo ob 16.15.
 Škofijski molitveni dan za duhovne poklice na Brezjah – V soboto, 12.
septembra, bo na Brezjah škofijski molitveni dan za duhovne poklice. Ob 8.30
bo molitev rožnega venca, nato molitvena ura in ob 10.30 sv. maša.
 Srečanje za ministrante – V soboto, 12. septembra, bo po sv. maši
srečanje za ministrante.
 Molitev pri kapelici na Suhi – V nedeljo, 13. septembra, bo zvečer ob 20.
uri molitev rožnega venca pri kapelici na Suhi. Lepo vabljeni!
 Seja ŽPS – V torek, 15. septembra, bo ob 19.45 seja ŽPS.

Sobota 19.00
Domen Krvina
Mateja Kolar

Nedelja 8.00

Nedelja 11.00

DATUM

Peter Bečan
Gašper Zakotnik

Silvester Žgur
Helena Potočnik

13. 9. 2020
20. 9. 2020

Obvestila župnije Re teče
 Začetek verouka – Verouk bomo začeli v ponedeljek, 7. septembra, po že
objavljenem urniku.
 Celodnevno češčenje – Na praznik Marijinega rojstva, v torek, 8.
septembra, je za našo župnijo dan celodnevnega češčenja. Ob 7.30 bo jutranja
sv. maša z litanijami Srca Jezusovega. Nato bo sledilo češčenje vse do 18. ure.
Spodnji razpored češčenja naj bo za orientacijo, sicer pa ob vsaki uri dobrodošel
vsakdo, tudi če ni iz tiste vasi ali skupine. Slovesen sklep češčenja ob 18. uri bo
vodil nadškof Stanislav Zore.

7.30
8.00 – 9.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00

sv. maša
Godešič
Reteče
duhovniki
ŽPS in drugi
ŽPS in drugi

14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00

Senica
Gorenja vas
šolska mladina
srednješolci in študentje
sklep

 Nabirka za vzdrževanje sv. krajev – Zaradi karantene v času korona
virusa Covid 19 je bila prestavljena nabirka za vzdrževanje svetih krajev
(običajno je ob češčenju križa na veliki petek oz. veliko soboto). Ta nabirka bo v
torek, 15. septembra.

 Nabirka za vzdrževanje sv. krajev – Zaradi karantene v času korona
virusa Covid 19 je bila prestavljena nabirka za vzdrževanje svetih krajev
(običajno je ob češčenju križa na veliki petek oz. veliko soboto). Ta nabirka bo v
ponedeljek, 14. septembra, na praznik povišanja sv. križa.

 Pohod na planino Kraj (koča pod Bogatinom) – V soboto, 26.
septembra, pripravljamo pohod na planino Kraj (koča pod Bogatinom), kjer bo
ob 11. uri sv. maša, ki jo bo daroval g. Matjaž Zupan.

 Škofijski molitveni dan za duhovne poklice na Brezjah – V soboto, 12.
septembra, bo na Brezjah škofijski molitveni dan za duhovne poklice. Ob 8.30

ŽUPNIJSKI URAD RETEČE
Reteče 28, 4220 Škofja Loka,
- GSM: 031 318 563,
- tel.: (04) 513 80 00,
- e-pošta: zupnija.retece@rkc.si,
- davčna št.: 78095832,
- TRR: SI56 1919 0501 2003 686
(Deželna banka Slovenije).
Uradne ure::
- v ponedeljek, sredo in petek po sv.
maši.

ŽUPNIJSKI URAD SUHA
Suha 45, 4220 Škofja Loka,
- GSM: 031 318 563,
- e-pošta:
zupnija.suha@gmail.com,
- davčna št.: 81124368,
- TRR: SI56 0433 1000 2931 843
(Nova KBM)
Uradne ure:
- v torek, četrtek in soboto po sv.
maši

Krščevanje:
Reteče: Tretjo nedeljo v mesecu med
sv. mašo.
Suha: Prvo nedeljo v mesecu med sv.
mašo ob 11. uri.
Potrebna je predhodna prijava in vpis
podatkov. Ob prijavi imejte s seboj
tudi družinsko knjižico.
Botri, ki niso iz naše župnije,
potrebujejo potrdilo o sposobnosti za
botra, ki ga izda njihov župnik.

Cerkvena poroka:
Možnost za sv. spoved:
Prijava vsaj en mesec pred poroko. Reteče:
Potrebni so naslednji dokumenti:
- za prve petke med sv. mašo (tuj
krstni in samski list za tiste, ki niso bili spovednik).
krščeni v naši župniji in potrdilo o
- pred prazniki.
opravljenem tečaju za zaročence.
Suha:
Imate bolnika:
- v nedeljo pred prvo sv. mašo.
Če imate bolnika v bolnici v Ljubljani,
- za prve četrtke med sv. mašo.
mu lahko priskrbite duhovnika na tel.:
Pred prazniki.
041/613-378. Za obisk na domu
pokličite župnika 031/318-563..

Molitev pred Najsvetejšim:
Reteče:
- vsak petek po sv. maši (pol ure).
Suha:
- vsako nedeljo ob 14.00
(nedeljska popoldanska
pobožnost).
- vsak četrtek pol ure pred sv.
mašo.

bo molitev rožnega venca, nato molitvena ura in ob 10.30 sv. maša.
 Bralci beril – 8. september – celodnevno češčenje: ob 7.30 Ivanka
Malovrh, ob 18.00 Boštjan Jelenc; 13. september – 24. nedelja med letom:
ob 9.30 Marko Jelenc; 20. september – 25. nedelja med letom: ob 9.30
Janez Kermelj.
 Čiščenje cerkve – Za čiščenje in krašenje župnijske cerkve 12. in 19.
septembra poskrbijo: Milena Igličar, Mojca Avguštin in vesna Brelih.
 Darovi za prenovo župnijske cerkve in za potrebe župnije – Erna
Bozovičar, Gorenja vas; n. n., Godešič; Marjeta Janhar, Vodice; Daniel Begić,
Gorenja vas; Anton Bobnar, Godešič; Miroslav Marčeta, Reteče. Darove lahko
nakazujete tudi na TRR župnije Reteče: SI56 1919 0501 2003 686, DBS. Vsem,
ki ob takšnih in drugačnih priložnostih darujete za potrebe naše župnije in za
obe naši cerkvi iskrena hvala in Bog vam povrni.

 V soboto, 28. novembra, bo v veroučni učilnici tradicionalna adventna
oratorijska delavnica. Otroci bodo za domačo hišo lahko izdelali adventni
venček.
 Na god sv. Miklavža, v nedeljo, 6. decembra, bo sv. maša na Godešiču
ob 9.30.
 Na sveti večer, v četrtek, 24. decembra, bo večerna maša ob 19. uri in
polnočnica ob 24.00, tako kot običajno, V eni od obeh župnij bodo prišli na
pomoč bratje kapucini. Na božič pa bo sv. maša ob 9.30.
 V točki razno smo se dotaknili varnostnih ukrepov proti okužbam Covid 19.
Udeleženci bogoslužij naj še naprej striktno skrbimo za varnost z uporabo
mask, razkuževanjem rok in medsebojno razdaljo v isti vrsti klopi. Pred
vstopom v cerkev udeleženci sv. maše vedno oddamo svojo telefonsko
številko.

POROČILO S SEJE ŽPS

POROČILO S SEJE ODBORA ZA PRENOVO ŽUPNIJSKE CERKVE

V ponedeljek, 31. avgusta, je bila seja ŽPS, na kateri je bilo prisotnih 11 članov.

Odbor z prenovo župnijske cerkve se je sestal v ponedeljek, 24. avgusta. Na seji
smo obravnavali prispele ponudbe za prenovo strehe cerkve in zvonika ter
sprejeli načrt za nadaljnji potek prenove v letošnjem letu.

Po uvodni molitvi so člani ŽPS ob začetku novega pastoralnega leta dobili novo
številko priročnika Naše poslanstvo z naslovom Vrata k Bogu, ki odpira
razmišljanja o pomenu zakramentov v našem krščanskem in duhovnem
življenju. Pogovarjali smo se, kdaj in pod katerimi pogoji lahko človek prejme
posamezen zakrament in kakšen je božji dar, ki ga z njim prejme.
V tretji točki smo oblikovali razpored za celodnevno češčenje. Posebej smo
poudarili, da je vsakdo vabljen ob kateri koli uri, ne glede na to ali je na
vrsti njegova vas oz. skupina. Razpored naj bo za orientacijo, da se zagotovi
prisotnost ob vseh urah. Začetek češčenja bo zjutraj ob 7.30 s sv. mašo, sklep
pa ob 18. uri, ki ga bo vodil nadškof Stanislav Zore.
V četrti točki smo oblikovali pastoralni koledar za jesenski del pastoralnega leta:
 V nedeljo, 27. septembra je v Retečah žegnanje. Sv. maša bo ob 9.30.
Zato bo v sredo, 23. septembra, ob 8.00 generalno čiščenje župnijske
cerkve.
 V nedeljo, 4. oktobra, je žegnanje na Godešiču. Sv. maša bo zato na
Godešiču ob 9.30. Ta dan bo sv. maša izjemoma tudi v Retečah ob
7.30.
 Na praznik vseh svetih, v nedeljo, 1. novembra, bosta sv. maši ob 9.30 in
ob 13.30.
 Na god sv. Martina, v sredo, 11. novembra, bo sv. maša na Godešiču
zvečer ob 18. uri.

V začetku julija je bil trem izvajalcem poslan razpis za pripravo ponudb za dela
prenove strehe in zvonika. V razpisu je bil postavljen pogoj, da so dela izvršena
še v letošnjem letu. Rok za oddajo ponudb je bil 25. julij. Prispela je le ponudba
Marka Kožuha, pa še ta samo za zvonik. Odbor je sprejel sklep: »V kolikor

izvajalec M. Kožuh s.p. lahko zagotovi izvedbo del letos, se takoj
pristopi k zamenjavi strehe zvonika in obenem zvonik tudi prebarva.
Če je mogoče, se dela uskladijo tako, da gradbeni oder koristi tudi
slikopleskar. Projektant M. Krajnik pripravi izračun površin,
predvidenih za barvanje zvonika. Za ponudbo slikopleskarskih del se
nato zaprosi Roka Kokalja s.p.«
Dela na obstoječi strehi cerkve in izvedbo strehe na prizidku se odložijo na
zgodnje prihodnje leto. Ponovno se pozove izvajalce k oddaji ponudb. Ker je
beton na novem prizidku že načet, gradbeni odbor meni, da ga je potrebno pred
zimo zaščititi, da ne bi prišlo do večje škode. Zaščita se mora izvesti septembra
ali najkasneje oktobra.
Z načrtovanimi gradbenimi deli je potrebno nadaljevati v zgodnji spomladi. Do
takrat je potrebno pridobiti ponudbe za vsa predvidena gradbeno-obrtniška
dela..
Župnik je gradbeni odbor seznanil s ponudbo za pripravo konzervatorskega
načrta za obnovo notranje opreme v cerkvi, ki jo je pripravil Restavratorski
center. Pridobijo naj se še dodatne ponudbe ponudnikov, ki so usposobljeni za
pripravo konzervatorskega načrta.

