SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
15. PON
sv. Klavdij
16. TOR
sv. Julijana Koprska
17. SRE
sv. Silvin
18. ČET
sv. Frančišek Regis
19. PET
sv. Konrad
20. SOB
perzijski mučenci
21. NED
2. postna nedelja
22. PON
Sedež apostola Petra
23. TOR
sv. Polikarp
24. SRE
sv. Matija
25. ČET
sv. Valburga
26. PET
sv. Aleksander
27. SOB
sv. Gabrijel ŽMB

OZNANILA

18.h + Samo Krč
7.30

za zdravje

18.h + Zalka Gregorc, obl.
18.h + Stane Dolžan
18.h + Peter Štular, obl.

Lepo povabljeni na
pobožnost križevega
pota.
ob nedeljah ob 14. uri in
ob petkih po sveti maši.

ZGLED BOJA V SKUŠNJAVAH

V četrtek, 18. februarja
po sveti maši vabljeni
člani
svetopisemske
8.h
za žive in umrle župljane skupine na mesečno
10.h + Valentin in Angela
srečanje
ob
Božji
Gašperlin
besedi.
18.h + Tine Rozman

18.h + Janez Toporš, 30. dan
7.30 + Matija in Marija
Gregorc
18.h + Jože Jordan
18.h + Terezija in Ivan Wolf
18.h + Ana in Franc Rogelj

18.h + Rudi Marondini,
30. dan
8.h
za žive in umrle župljane
28. NED
10.h + Slavica Pustoslemšek,
3. postna nedelja
30. dan
Namesto cvetja na grob so darovali za Karitas,
cerkev in sveto mašo:
+ Slavici Pustoslemšek – sosedje
+ Rudiju Marondiniju – žena Marija in domači
Vsem iskrena hvala in Bog povrni.

Lepo povabljeni na
srečanje
župnijske
Karitas, ki bo v sredo,
24. februarja po sveti
maši.
Na pultu pri vratih so na
zgibankah lepe postne
spodbude Karitas.
Molitev
binkoštne
dvorane bo v četrtek,
25. februarja ob 16.30.
uri.

Govori o Kristusu
le tedaj,
ko si vprašan o njem.
Toda živi tako,
da te bodo vprašali
Drugje opravljene svete maše:
o Kristusu!
v zahvalo, Ivanka Škofic, Samo Krč, Marija Babič,
Julka Hostar (2 maši), starše Ocepek in Humar.
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Jezus se je vrnil od Jordana
poln Svetega Duha;
in Duh ga je vodil po puščavi
štirideset dni,
hudič pa ga je skušal.
Tiste dni ni nič jedel;
ko pa so minili, je bil lačen.
Tedaj mu je hudič rekel:
»Ako si Božji Sin, reci temu kamnu,
naj bo kruh.«
In Jezus mu je odgovoril:
»Pisano je: ‚Naj človek ne živi
samo od kruha.‘«
(Lk 4,1–4)
V evangeliju današnje nedelje se Jezus
brani pred skušnjavami hudobnega duha
s svetopisemskimi besedami. Na vsako
skušnjavo Jezus odgovori: »Pisano je!«;
»Rečeno je«. S tem daje tudi nam zgled,
da v času notranjih bojev in skušnjav

izgovarjamo Božjo besedo, stavke iz
Svetega pisma. Prvi menihi so za
določene
skušnjave
izoblikovali
»posamezne« stavke iz svete knjige. Ob
skušnjavah nečistosti je bil na primer
»odgovor« iz Svetega pisma: »Blagor
čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.« Ta
stavek so ponavljali (bolje molili) tako
dolgo, da se je skušnjavec umaknil.
Verovali so, da je Božja beseda živa in
dejavna ter da se s ponavljanjem
»ugnezdi« v človekovo srce in ga napolni,
da druge stvari – niti skušnjave – nimajo
več prostora v njem. Ker pa postopoma
ljudje niso bili več tako vešči Svetega
pisma, so učitelji duhovnosti ljudem
svetovali, naj v skušnjavah preprosto
ponavljajo določeno molitev.
«. Seveda pa začne hudič skušati Jezusa
s temeljno skušnjavo, ki je v tem, da ne bi
stopil v križ in trpljenje in tako ne bi izpolnil
poslanstva Božjega Sina, ampak izbral
lahko pot. Zato mu pravi: »Reci temu
kamnu, naj postane kruh.« Gospodu hoče
preprečiti, da bi stopil v veliko noč, kar
pomeni, da ne bi šel v Jeruzalem, kjer bo
trpel, umrl in vstal ter nas tako odrešil. Ta
skušnjava, ne stopiti na pot trpljenja, se
bo ponavljala v Božji besedi postnega
časa. Kristus jo v samem začetku odločno
zavrne, kajti ne stopiti na pot velike noči
pomeni ne stopiti na pot ljubezni.
Kristus stopa skozi post in preizkušnjo
proti veliki noči. Njegova ljubezen se ne
ustavi pred križem in žrtvijo. Prosimo ga,
naj tudi nam podari tako ljubezen.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Spoved – prenova življenja!
Lahko si misliš, kaj se zgodi, če nekaj
mesecev ne posodobiš svojega
računalnika. Računalniški sistem se
upočasni, ogrožajo ga nevarni virusi in
hipoma utegneš izgubiti svoje podatke.
Nejevoljna trditev, da ne potrebuješ
odpuščanja in spovedi, je, kakor če bi
rekel: Moj računalnik deluje tudi brez
posodabljanja.
Človek, ustvarjen po Božji podobi,
neskončno presega tehnične naprave.
Zato človek še bolj potrebuje skrbno in
redno
prenavljanje.
Spoved,
»zakrament sprave«, je priložnost, da
te Bog sam prenovi, osvobodi in
olepša.
Kaj te uničuje?
Uničuje te greh. Greh ni samo hudo, ki
ga storimo, ampak tudi dobro, ki ga
opustimo. Greh torej ni samo jeza,
neljubeznivost, zavist, majhna goljufija.
Greh je tudi, da nismo pomagali,
čeprav bi mogli. Greh je, če smo bili
preleni, da bi razvijali svoje talente.
Greh je, če smo se bojazljivo umaknili
in nismo podprli pravične stvari.
Takšni grehi in opustitve delujejo kakor
virusi na računalnik. Naše življenje
napravijo brezvoljno, žalostno in pusto.
Še huje: en greh potegne za seboj
drugega. Prikradejo se slabe navade.
Če plevela ne izruješ, se razbohoti in
zaduši dobro rastlino.

Kako nam Bog podari nov začetek?
Vsak greh je najprej greh proti Bogu.
On nas je čudovito ustvaril. In kako
ravnamo s tem darom? Bog noče, da
ga zapravimo. Daje nam možnost, da
naše življenje spet postane lepo in
krepko.
»Prilika o izgubljenem sinu« – ali bolje
»prilika o usmiljenem očetu« – je ena
najsijajnejših pripovedi v Svetem
pismu in v svetovni književnosti. Prilika
nam kaže Boga, polnega ljubezni in
dobrote.
Morda tvoji grehi niso tako veliki kakor
pri izgubljenem sinu. A tudi ti si
potreben usmiljene ljubezni Boga
Očeta, ki vse brezpogojno odpušča.
Premagaj se in pojdi k spovedi.
Pomisli: tudi duhovnik in papež se
spovedujeta. Veliki svetniki so redno
hodili k spovedi.
Po: Youcat – birma

Zakonsko in družinsko življenje je polno
preizkušenj.
Prav je, da si za postni čas postavimo
svoj izziv. Ne odpovedujemo se zgolj
mesu, da bi zadostili tradiciji, temveč
poskušajmo najti tako odpoved, ki bo
pripomogla k bolj polnemu osebnemu,
zakonskemu oz. družinskemu življenju.

YOUCAT – katekizem za mlade
Kako lahko človek razlikuje, ali dela
dobro ali slabo?
Človek je sposoben, da razlikuje dobra
dejanja od slabih, ker ima zdravo pamet
in vest, ki mu omogočata jasne presoje.
(KKC 1749–1754, 1757–1758)

Za lažje razlikovanje dobrih dejanj od
slabih obstajajo naslednje smernice: 1.
To, kar delam, mora biti dobro; dober
namen sam ni dovolj. Bančni rop je
vedno zlo dejanje, čeprav bi ga storil z
namenom, da bi obdaril revne ljudi. 2.
Čeprav je to, kar delam, resnično dobro,
slab namen, zaradi katerega sem napravil
dobro, izjalovi celo dejanje. Če
spremljam na poti domov staro gospo in
ji pomagam v stanovanje, je to dobro
delo. Če pa sem to storil zgolj zato, da se
pripravim na kasnejši vlom, je celotno
dejanje slaba stvar. 3. Okoliščine, v
katerih nekdo dela, lahko zmanjšajo
odgovornost, toda ne morejo spremeniti
ničesar, kar zadeva dobro ali slabo nrav
dejanja. Pretepati lastno mater je vedno
slabo, čeprav je mati pred tem naklonila
otroku premalo ljubezni.

Nekateri pravijo:
»Preveč hudega sem storil,
ljubi Bog mi ne more oprostiti.«
To so bogokletne besede.
To pomeni,
da postavljamo Božji usmiljenosti meje.
Toda ona jih nima. Je brezmejna!
Nič ne razžalosti ljubega Boga bolj
kot to, da dvomimo
v njegovo usmiljenost.
(sv. Janez-Marija Vianney)

Bralci božje besede v nedeljo
21.2.2016 ob 8. uri:
1. berilo: Milan Grah
2. berilo: Nada Zelko
21.2.2016 ob 10. uri:
1. berilo: Jera Sitar
2. berilo: Teja Sajovic
28.2.2016 ob 8. uri
1. berilo Suzana Šenk
2. berilo: Blaž Strniša
28.2.2016 ob 10. uri
1. berilo: Juš Grah
2. berilo: Vesna Rogl
Nedeljska Božja beseda:
21.2.2016: 2. postna nedelja
1 Mz 15,5-12.17-18; Ps 27;
Flp 3,17-4,1; Lk 9,28-36

Iz oblaka se je zaslišal glas:
»Ta je moj Sin, moj Izvoljenec,
njega poslušajte!« (Lk 9,35)
28.2.2016: 3. postna nedelja
2 Mz 3,1-8.13-15; Ps 103;
1 Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9

»Gospod, pústi jo še letos, da jo
okopljem in pognojim. Morda
bo naposled obrodila sad;«
(Lk 13,8-9).
Tečaj priprave na zakon bo v
Kranju 18., 19. in 20. marca ob 19.h.

