SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
17. PON
Patrik
18. TOR
Ciril Jeruzalemski
19. SRE
Jožef
20. ČET
Klavdija
21. PET
Serapion
22. SOB
Lea
23. NED
3. postna nedelja
24. PON
Katarina Švedska
25. TOR
Gospodovo oznanj.
26. SRE
Evgenija
27. ČET
Frančišek
28. PET
Bojan
29. SOB
Bertold

19.h + Pavla in Antonija Mrak
7.30 + Angela Kern
8.00 + oče in mama Peternelj
in Vinko Poklič
19.h + Stane Okršlar
19.h + Vinko Peternel
in Marijanca
19.h + Marija in Vinko Čimžar
7.30
19.h
8.h
10.h
16.h

+ Marija Lotrič, 8.dan
+ Valentin Sušnik
za žive in umrle župljane
v zahvalo in dober namen
za duhovno prenovo
župnije (na Taboru)

19.h + Franc Zaplotnik

OZNANILA
Sveti Jožef, varuh družine,
tebi je Bog zaupal skrb
za svojega edinorojenega
sina, da ga obvaruješ
premnogih nevarnosti tega
sveta. Prihajamo k tebi in
te prosimo, da vzameš v
svoje posebno varstvo
tudi naše otroke,
ki smo jih prejeli od Boga.
Pri krstu so postali Božji
otroci in člani njegove
svete Cerkev.
Obvaruj jih pred pastmi
tega sveta, nam pa izprosi
milost, da se bomo nekega
dne družili z njimi v
nebesih. Amen.

8.h
za zdravje
19.h + Jožefa Finžgar
19.h + po namenu
19.h + Marija Remic
19.h + Rozi in Andrej
Pungeršek
19.h za srečno vrnitev

8.h
za žive in umrle župljane
10.h + Marija Mlaker
14.h
križev pot
Zgled očeta
Svetega Jožefa si velja jemati za zgled očeta. Tudi
danes bi idealni oče moral biti zelo delaven,
premišljen, pravičen in odločen človek. Če gledamo z
vzgojnega stališča, pa še posebej: Jožef in Marija sta
Jezusa vprašala, »zakaj jima je to storil«. Potem sta
uveljavila svojo avtoriteto in Jezus jima je »bil
pokoren.«. Postavila sta mu mejo, kar je temelj vzgoje.

30. NED
4. postna nedelja
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njegovega veličastva izkusili lepoto
njegove bližine in bili pripravljeni stopiti
z njim v trpljenje, ki mu bodo priča za
veliko noč. Pred njimi se spremeni zato,
da bi iz lepote tega trenutka črpali tudi
takrat, ko bodo v preizkušnji. Ko
Kristusovo obličje ne bo imelo »ne
podobe ne lepote« (Iz 53,2), naj se
spomnijo njegovega obraza, ki je na gori
»zasijal kakor sonce« (2).
To je sporočilo tudi za nas, naj
poglabljamo svoj odnos s Kristusom in
Videti več – videti globlje naj gojimo osebni odnos z njim, da bomo
Koliko kristjanov je zvestih Kristusu na iz lepote tega odnosa vedno črpali moč,
božič in veliko noč, za poroko in krst, tudi v času preizkušnje.
odpovemo pa, ko je potrebno v
vsakdanjem življenju pokazati svojo vero
in v življenjskih preizkušnjah dokazati
zvestobo Kristusu. Koliko zakoncev je
zvestih obljubam, ki so jih dali pred
Bogom na dan poroke, pozneje pa …
Celo nekateri duhovniki, žal, pozabijo na
zvestobo Kristusu! Veliko kristjanov je
zvestih Kristusu samo do keliha …
V evangeliju današnje nedelje beremo,
kako je Kristus učence peljal na »visoko
goro«, kjer se je »vpričo njih spremenil«
(Mt 17,3). Izjemno doživetje je apostola
Ne le dan staršev, vsak dan nam
Petra tako prevzelo, da je rekel: »Dobro
nudi priložnost, da se mami in
je, da smo tukaj, Gospod« (4). Kristus
očetu zahvalimo za njuno
pozna človekovo slabost, da se hitro
navduši, a se prav tak o hitro naveliča. neizmerno ljubezen, za pomoč in
Ve, da apostolom manjka vztrajnosti. Pa razumevanje. Najdi priložnost, da
ne samo njim, vsem ljudem manjka
jima večkrat rečeš ali izkažeš,
vztrajnosti v dobrem. Kristus vzame s
kako rad/a ju imaš.
seboj učence na goro, da bi ob razodetju

YOUCAT – katekizem za mlade

Beseda o bogoslužju

Kakšno vlogo ima papež?
Kot naslednik sveta Petra in glava zbora
škofov je papež zanesljiv porok edinosti
Cerkve. Ima najvišjo dušnopastirsko
oblast in najvišjo avtoriteto v odločitvah
v zvezi z naukom in disciplino.
(KKC 880-882, 936-937)

Jezus je dal Petru edinstven prednostni
položaj med apostoli. To ga je naredilo za
najvišjo avtoriteto pracerkve. Rim –
krajevna Cerkev, ki jo je vodil Peter, in kraj
njegovega mučeništva – je po njegovi smrti
postal notranja orientacijska točka mlade
Cerkve. Z Rimom je morala soglašati vsaka
občina; to je bilo merilo prave, popolne in
nepopačene apostolske vere. Do danes je
vsak rimski škof, kot Peter, najvišji pastir
Cerkve, katere prava glava je Kristus. Le v
tej funkciji je papež »Kristusov namestnik
na zemlji«. Kot najvišja avtoriteta v
pastorali in nauku bdi nad nepopačenim
izročanjem vere. Če je treba, mora odvzeti
pooblastila za poučevanje ali ob težkih
prekrških v vprašanjih vere in morale
posvečene služabnike razrešiti njihove
službe. Edinost v verskih in nravnih
vprašanjih, ki jo zagotavlja učiteljstvo, s
papežem na čelu, je del upornostne moči in
vpliva trdnosti ter izžarevanja Katoliške
cerkve.

Sveti, Troedini Bog, ti si Ljubezen.
Slavimo te in hvalimo,
ker si ustvaril družino,
da se tvoja Ljubezen
po njej uresničuje in razširja.
V času, ko se želi razvrednotiti
družino očeta, matere in otrok,
se milostno ozri na nas,
da bomo uresničevali
tvoj načrt ljubezni.
Prosimo te, da bi se vsi kristjani
s pogumom in javno besedo
zavzeli za vrednoto družine
ter jo posredovali našim mladim.
Naše družine, naš narod
in naše voditelje izročamo v varstvo
matere Marije, svetega Jožefa
in drugih zavetnikov družine.
Stvarnik družine,
sprejmi naše prošnje in jih usliši
po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Naše poslanstvo 45, str. 42

Pridiga

Bralci božje besede v nedeljo

Pridigo (homilijo) poslušamo kot
odmev božje besede. Duhovnikova
skrb je, kako približati božjo besedo
občestvu, vernikova pa, kako to
besedo sprejeti, jo razumeti in
udejanjiti v življenju.
Srce je treba odpreti delovanju
Svetega Duha. To pa zahteva kaj več
kot le presojo, kako govori pridigar.
Nič ne pomaga slišati, besedo je
treba tudi razumeti, le tako
spreminja življenje.
Papež Frančišek v apostolski
spodbudi Veselje evangelija pravi:
»Homilija ne sme biti zabavna
predstava, saj se ne ravna po logiki
medijskih možnosti, pač pa mora
bogoslužju in življenju dati smisel.«

23.3.2014 ob 8. uri:
1. berilo: Ana Peklenik
2. berilo: Andreja Zupanc

TEDEN DRUŽINE
19. – 25. 3. 2014
Letos bo potekal pod geslom
Družina živi veselje.
Cerkev med praznikom sv. Jožefa,
varuha svete družine, moža Device
Marije in zavetnika mož in očetov
ter praznikom Gospodovega
oznanjenja Mariji razmišlja o
božjem načrtu za naše družine. Letos
bomo vsak dan razmišljali spodbude
papeža Frančiška kot so spoštovanje
življenja, odnosi med družinskimi
člani, dostojanstvo žene, nežnost…

23.3.2014 ob 10. uri:
1. berilo: Mojca Naglič
2. berilo: Miha Jelovčan
30.3.2014 ob 8. uri
1. berilo Mojca Vodišek
2. berilo: Mojca Strniša
30.3.2014 ob 10. uri
1. berilo: Lovro Grah
2. berilo: Sara Štirn
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
19.3.2014: Sveti Jožef
2 Sam 7,4-5.12-14.16; Ps 88
Rim 4,13-22; Mt 1,16.18-21,24
23.3.2014: 3. postna nedelja
2 Mz 17,3-7; Ps 95; Rim 5,1-2.5-8;
Jn 4,5-42
25.3.2014: Gospodovo oznanjenje
Iz 7,10-14; Ps 39,7-11; Heb 10,4-10;
Lk 1,26-38
30.3.2014: 4. postna nedelja
1 Sam 16,1.6-7.10-13; Ps 23;
Ef 5,8-14; Jn 9,1-41

