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Izredna številka

Spoštovani župljani, pred vami je izredna številka Glasa svetega Martina, ki vam prinaša
dopolnitev razporeda svetih maš za mesec avgust zaradi prihoda duhovnega pomočnika v
župnijo in sporoča pomembne dogodke v župniji v tem času. Prinaša pa tudi nekaj
statistike.
Želim vam še naprej lepe počitniške dni ob zavedanju Božje dobrote in Njegove milosti.
Igor Jereb, žpk
26.7.2014, na praznik sv. Ane in Joahima, bo pri sveti maši ob 9.00 na Ledinici z nami novomašnik
Mohor Rihtaršič, doma iz Selc. Pri tej sveti maši bo tudi blagoslov otrok. Novomašnik pa nam bo
podelil tudi novomašni blagoslov.
27.7.2014 bo po svetih mašah blagoslov avtomobilov. Tisti, ki bo želel blagoslov, naj počaka pri avtu.
Ob duhovniku bo šel tudi ministrant s košaro, v katero boste lahko dali dar za srečno prevožene
kilometre.
28.7.2014 bo ob 19.00 v župnišču srečanje redakcije Glasa Sv. Martina.
Od 1.8.2014 naprej bo v naši župniji po dekretu upravitelja Ljubljanske nadškofije bival duhovni
pomočnik Jakob Kralj. Lepo ga sprejmite.
Med 19.8. in 23.8.2014 bodo oratorijski animatorji na morju v Portorožu. Če želi kdo prispevati
kakšno hrano za čas njihovega bivanja tam, naj jo prinese v župnišče v ponedeljek 18.8.2014 po večerni
maši (ob 20.40). Hvala že v naprej.

V nedeljo 24.8.2014 bom ob 12.00 maševal na Ledinici za člane zakonskih skupin. Po mašo bodo
imeli tam tudi družabno srečanje.
Romanje na Sveto Goro bo letos 29.8. in 30.8.2014. Odhod bo v petek 29.8.2014 ob 13.00. Pred
odhodom bodo romarji v cerkvi prejeli romarski blagoslov.
V petek 29.8.2014 bo med 15.00 in 18.00 v župnišču vpis otrok v prvi razred verouka. Starši naj s
seboj prinesejo družinsko knjižico oziroma krstni list.
Cena vsega potrebnega za verouk bo tudi letos 20 Eurov. Knjige in delovne zvezke bomo delili samo
v prvem tednu verouka. Veroučenci naj prinesejo denar s seboj na prvo uro verouka.
Začetek veroučnih ur bo v ponedeljek 1.9.2014. Urnik bo na voljo na oglasni deski in na internetni
strani župnije od 30.8.2014 naprej.
Katehetska maša bo v nedeljo 7.9.2014 ob 9.00.
V drugem tednu verouka bo spovedovanje veroučencev v času veroučnih ur. Veroučenci, ki še ne
hodijo k spovedi, bodo imeli verouk po urniku.
V novem veroučnem letu bomo liturgične listke spet delili po svetih mašah. Mnogi so namreč v
preteklem veroučnem letu deljenje listkov pri verouku izkoristili za odsotnost od svete maše.
Molitveni nameni:
Julij: Da bi bili odprti za darove Svetega Duha in sprejemljivi za njegove navdihe;
Avgust: Da bi praznovanje Marijinega vnebovzetja povečalo v nas spoštovanje ženskosti in materinstva;
September: Da bi vzgojne ustanove posredovale mladim vrednote, ki plemenitijo glavo in srce;
Oktober: Da bi bila Cerkev na Slovenskem uspešen Kristusov vinograd in vsak od nas rodovitna trta v
njem;
November: Da bi kristjani z obnašanjem na pogrebih in načinom oskrbe grobov pričali o veri v vstajenje
od mrtvih;
December: Da bi nam Učlovečenje Besede in njeno bivanje med nami utrjevalo vero, da nam je Bog
blizu;
Lepo ste povabljeni tudi k molitvi za novega ljubljanskega nadškofa, za naša dva bogoslovca, nove
duhovne
poklice in za stanovitnost poklicanih;
Poroke v župniji in drugod: Marko Bajt in Tajda Justin; Peter Pivk in Tanja Novak; Alan Kozlan
in Nina Ana Mur, Cesta na Markovec 1 B, Koper; Rok Čelik in Polona Bogataj; Katarina Žakelj in
Matevž Govekar; Robert Špik in Nina Bogataj, Breznica pri Žireh 6, Žiri; Jurij Hladnik in Ana
Kosmač, Gregorčičeva 24, Žiri; Sandi Mlinar in Maja Možina, Trg svobode 9, Žiri; Mitja Mlinar in
Tadeja Kogovšek, Ravne pri Žireh 1, Žiri; Jure Petrač in Betka Tratnik, Kropa 70 A, Kropa; 6.9.2014
Mihael Mirtič in Ana Gartnar, Mladinska ulica 10, Žiri;
Krščeni: Drejc in Tilen Oblak, Kosovelova 14; Tina Oblak, Starožirovska 11; Maj Pagon,
Dobračevska 23; Urban Vidmar, Osojnica 6; Jernej Štremfelj, Fužine 27; Nejc Mrovlje, Ledinica 4;
27.7.2014: Amalija Peternel, Žirovski Vrh 9, Vrh Sv. Treh Kraljev; Nika Laurih, Partizanska c. 81;
Pokopani: + Gal Povšič, Čevljarska 41; + Branko Benedik, Žirovski Vrh 36; + Jakob Frelih, Ob
potoku 2; + Ana Demšar, Ledinica 10; + Marko Frlic, Žirovski Vrh 52; + Nada Žakelj, Levstikova 22;
+ Pavla Istenič, Tovarniška 18, Logatec; + Deša Pišek, Novovaška 3; + Leopoldina Možina, Pot na
Koče 10; + Rozinka Mlinar, Selo 16;
Vpis v knjigo umrlih: + Beatrika Poklič, Novovaška 68, zaradi darovanja telesa v medicinske namene
pogreba ni bilo;
Oddane sv. maše: po namenu (26 X), + Silvester Trček (3 X), na čast in v zahvalo sv. Frančišku
Asiškemu, + Leopolda Možina;

