SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
16. PON
Julijana Koprska
17. TOR
ustanovitelji servitov
18. SRE
++ PEPELNICA
19. ČET
Konrad iz Piacenze
20. PET
perzijski mučenci
21. SOB
Peter Damiani
22. NED
1. postna nedelja
23. PON
Polikarp
24. TOR
Matija
25. SRE
Valburga
26. ČET
Aleksander (Branko)
27. PET
Gabrijel ŽMB
28. SOB
Roman
1. NED
2. postna nedelja

OZNANILA

Krščevanje
bo
v
nedeljo, 1. marca po
v čast, zahvalo
sveti maši ob 10. uri.
in priprošnjo škofu Vovku Starše krstnih kandidatov
vabim
na
+ Vinko Škrjanec
pripravo v ponedeljek,
+ Franc Sajovic
23. februarja po sveti
+ Stanislav Kolar, 30. dan maši.

18.h + Majda Bašelj
7.30
7.30
18.h
18.h

Tako je tudi z razvojem duha. Kakor
otopijo možgani, kakor se poleni in
pomehkuži telo, ki ni v gibanju, v
naprezanju, tako zakrni tudi duh, če
ga pustimo v brezdelju. Trening duha
je v odpovedi, v žrtvi; trpljenje je
tisto, ki dviga duha, čeprav grenko,
pa je vendar zdravilno. To naj nas
vodi skozi postni čas.

18.h + Oreharjeve
Člani svetopisemske
skupine vabljeni na
8.h
za žive in umrle župljane redno
srečanje
v
10.h + Valentin in Angela
četrtek, 19. februarja po
Gašperlin
sveti maši
18.h + s. Pulherija in
Antonija Zupan
18.h + Pavla Dolžan

7.30 za božje varstvo in zdravje Pevska vaja za mešani
pevski zbor bo ta teden
18.h + Peter in Nejc Sajovic
namesto
v
sredo
izjemoma v petek ob
18.h + Marija
20. uri.
in starše Potočnik
18.h + Ana Rogelj
Občni zbor župnijske
Karitas bo v četrtek,
26. februarja po sveti
8.h
za žive in umrle župljane maši. Lepo vabljeni vsi,
ki to delo spremljate in
10.h + Albin Rozman
podpirate.
18.h + Rajko in Valentina
Tavčar

vaje
za
Obred pepeljenja bo na pepelnico (strogi post) pri Duhovne
birmance bodo od 6.
jutranji in večerni sveti maši.
do
8.
marca
v
Križev pot bomo v postnem času molili vsak petek po Velesovem.
večerni maši, ob nedeljah pa popoldne ob 14. uri.
Oratorij 2015 bo na
3. postno nedeljo bo pobožnost kot običajno na Taboru Kokrici od 5. do 11.
julija.
ob 15.30. uri.
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Spletna stran:
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PEPELNICA

POST
Odpoved, žrtev, samopremagovanje
… Kako »moderne« besede, kako
nesmiselne in tuje marsikateremu
ušesu, kako nespametne današnji
miselnosti uživanja in pridobivanja.
»Kaj bi se še sam trpinčil, saj je v
življenju veliko takih situacij, ko se
trpljenju ne moreš izogniti,« slišiš iz
marsikaterih ust. Potem lahko rečeš
tudi: »Kaj bi se učil, saj je tako v
življenju toliko situacij, ko moraš
trpinčiti možgane, kaj bi si uril telo,
kaj bi naprezal mišice brez potrebe,
ko se mi bo pokvaril avto, bom hodil
peš …« Pa vsakdo ve, kako potrebno
je učenje in razvoj misli, kako
potrebna je telovadba za razvoj
telesa.

… je blagoslovljen dan, je dan, ki ima za
kristjana izreden pomen. Zakaj?
Pokrižanje na čelu s pepelom, ki ga po
pridigi opravi duhovnik, pretresljivo postavi
človeka v pravi odnos z Bogom, ki iz prahu
ustvarja in dviga ubožca in siromaka,
kakršen je človek. Današnji dan je začetek
kratkega časovnega intervala v teku enega
leta, za katerega moremo reči: »Zdaj je čas
milosti, zdaj je čas rešitve!«
Prav je da si za postni čas, ki ga
pričenjamo na pepelnico, izberemo neko
spokorno vajo, ki nam bo pomagala, da se
bomo spreobrnili in bolj verovali evangeliju.
Želimo da tudi postni čas preživimo srečni?
Storimo vse, kar moremo, da bodo srečni
vsi, s katerimi pridemo v stik. Bodimo
sonce, kakor je sonce on, ki nas je v
življenje poklical in ki nas bo ob svojem
času poklical nazaj, ko bomo spet postali le
prah.
Če bomo sonce za druge, bomo prav
gotovo ogrevali, osrečevali tudi sebe.

PUST in POST
Bralci božje besede v nedeljo
22.2.2015 ob 8. uri:
1. berilo: Suzana Šenk
2. berilo: Blaž Strniša
22.2.2015 ob 10. uri:
1. berilo: Anže Cunk
2. berilo: Neža Sitar
1.3.2015 ob 8. uri
1. berilo Ljubo Tomažič
2. berilo: Mira Gale
1.3.2015 ob 10. uri
1. berilo: Ana Štern
2. berilo: Vesna Rogl
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
22.2.2015: 1. postna nedelja
1 Mz 9,8-15; Ps 25,4-5.6-7.8-9;
1 Pt 3,18-22; Mr 1,12-15

V puščavi je bil štirideset dni in
satan ga je skušal. Bil je med
zvermi in angeli so mu stregli.
(Mr 1,13)
1.3.2015: 2. postna nedelja
1 Mz 22,1-2.9.10-13.15-18; Ps 116;
Rim 8,31-34; Mr 9,2-10

Njegova oblačila so postala
bleščeča, nadvse bela, da jih
tako ne more pobeliti noben
belivec na svetu. (Mr 9,3)

Tako »na oko« podobni besedi, ki se
razlikujeta le v eni samcati črki, pa v
sebi nosita popolnoma različni vsebini.
Pust, poln norčij, razposajenosti, veselja,
… praznik mastnih in slastnih krofov, ki
mu sledi popolnoma drugačen dan.
Pepelnična sreda namreč začenja 40–
dnevni postni čas, ki ga zaznamuje
resnoba, premišljevanje, odrekanje hrani
in še čemu, kar nas priklenja na ta svet,
nas na nek način dela odvisne … A
kljub vsemu temu je post čas priprave
na nekaj, kar bo spet polno veselja. To je
Velika noč. Na ta praznik nas želi dobro
pripraviti – v nas želi prebuditi tisto
željo, da bi v svojem življenju naredili
neko spremembo, s katero bi se lahko
bolj veselili Kristusovega vstajenja, ki
za nas kristjane pomeni največji praznik
v letu.

Izbiramo člane Župnijskega
pastoralnega sveta
Na
drugo
postno nedeljo
bo po naših
župnijah potekal
izbor
novih
članov
župnijskih
pastoralnih svetov. Škofje nas v
letošnjem pastirskem pismu vabijo,
da bi dejavno sodelovali kot župnijski
sodelavci.

Mladi, vabljeni, da se pridružite
postni akciji 40 ur brez telefona.
Za eno uro na dan med 19. in 20. uro
v postu izklopite telefon in ta čas
namenite svojim odnosom. Naredite
majhno
odpoved
za
veliko
spremembo življenja. Več o akciji na
www.resnicnostjelepsa.si.

Naprošeni ste, da za člane
župnijskega pastoralnega sveta v
mandatnem obdobju 2015 – 2020
predlagate tri župljane iz vašega
okolja, ki jih odlikujejo trdna vera,
nravno življenje in razsodnost.
Posebno bodite pozorni na to, da so
osebe, ki jih boste predlagali, dejavni
člani vašega župnijskega občestva, ki
so pripravljeni poglabljati svoje
znanje in razvijati svoje sposobnosti
na področju pastoralnega dela (na
dekanijskih
in
škofijskih
izobraževanjih za člane ŽPS) oz.
Imajo darove, s katerimi bodo lahko
g. župniku dejavno pomagali pri
načrtovanju, spodbujanju in izvajanju
pastoralnega dela v vaši župniji.

Majhno je majhno.
A v malem biti zvest je nekaj
velikega. (sv. Avguštin)

Kaj je župnijski pastoralni svet?
Župnijski pastoralni svet je župnikovo
posvetovalno in delovno telo, ki
preučuje, načrtuje in izvaja pastoralno
delo v župniji.

RESNIČNOST JE LEPŠA

Katere so naloge župnijskega
pastoralnega sveta?
Župnijski pastoralni svet obravnava
vprašanja, ki so povezana z verskim
življenjem in pastoralnim delovanjem
župnije, pripravlja predloge in sklepe
ter skrbi za njihovo uresničevanje.
Naloge župnijskega pastoralnega
sveta se nanašajo na skupno življenje
župnijskega občestva, oznanjevanje,
bogoslužje in dobrodelnost v župniji.
Kdo
lahko
predlaga
člane
župnijskega pastoralnega sveta?
Člane lahko predlaga vsak župljan, ki
je dopolnil 16 let in je prejel
zakramente uvajanja (sveti krst, sveto
evharistijo, sveto birmo).
Kdo je lahko izbran v župnijski
pastoralni svet?
V župnijski pastoralni svet je lahko
izbran vsak župljan, ki je dopolnil 16
let in je prejel zakramente uvajanja ter
ga odlikujejo trdna vera, nravno
življenje in razsodnost (je praktičen
kristjan in živi v skladu s cerkvenimi
predpisi).
Pri vseh mašah 1. marca boste dobili
list za izbor članov ŽPS, na katerega
boste predlagali kandidate mož, žena
in mladih. Predlog boste lahko
izpolnili takoj ali pa ga oddali v
nabiralnik naslednjo nedeljo. Kdor bo
1. marca zadržan, bo list za izbor
kandidatov dobil naslednjo nedeljo, 8.
marca in ga takoj izpolnil in oddal.

