SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

1. PON
sv. Brigita Irska

Krščevanje
bo
v
nedeljo, 7 februarja po
sveti maši ob 10 uri.
Priglasitev in priprava
bo v ponedeljek, 1.
februarja po sv. maši.
S seboj prinesite rojstni
list otroka, družinsko
knjižico in potrdilo za
botra, če ne biva v
domači župniji.

18.h + Marija Nunar

7.30 + Rozi in Andrej
2. TOR
Pungeršek
Jezusovo darovanje
18.h + Marija Mlaker
3. SRE
18.h + Jože Lakner
sv. Blaž
4. ČET
18.h
za duhovne poklice
sv. Jožef Leoniški
po maši evharistično češčenje
5. PET
18.h + Jože Jordan, 30. dan
sv. Agata
6. SOB
7.30
v čast Marijinemu srcu
Na svečnico bo pri
sv. Pavel Miki
18.h + Albin Bradeško
jutranji in večerni maši
8.h
za žive in umrle župljane blagoslov sveč.
7. NED
5. ned. med letom 10.h + Majda Remic
8. PON
Prešernov dan
9. TOR
sv. Apolonija
10. SRE
++ pepelnica
11. ČET
Lurška Mati božja
12. PET
sv. Humbelina
13. SOB
sv. Jordan Saški

18.h + Zofija Benedičič
7.30 + Janez in Marija Kern
8.h + Julka Hostar
18.h + Rudi Globavs
18.h + Slavka Grašič
18.h + Alojz Strniša
18.h + Ivan Učakar
in družina Eržen

Na god svetega Blaža
3. februarja bo po maši
blagoslov zoper bolezni
grla
in
odvrnitev
drugega zla.
Na prvi petek bom kot
običajno
obiskal
s
svetimi
zakramenti
bolnike in ostarele po
domovih.

8.h
za žive in umrle župljane Na prvo soboto se s
posebej
10.h + Valentin in Olga Jakše pobožnostjo
pripravljamo na obisk
KRIŽEV POT V POSTU
Fatimske Marije, ki nas
V postnem času smo povabljeni k bo obiskala ob sklepu
premišljevanju Kristusovega trpljenja. Pri meseca maja.
vsaki postaji nas nagovarja usmiljena
10. februar: Pepelnica
božja ljubezen. Križev pot bomo molili
vse postne petke po maši. Ob nedeljah pa Pričetek postnega časa
zaznamuje
obred
bo pobožnost popoldan ob 14. uri.
pepeljenja.
»Spreobrni
Tretjo postno nedeljo 28. februarja bomo
se in veruj Evangeliju!«
kot običajno poromali na Tabor.

14. NED
1. postna nedelja
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LJUBEZEN JE POT DO DRUGEGA

Ko so to slišali,
so se vsi v shodnici razsrdili.
Vstali so, ga vrgli iz mesta
in odvedli na rob hriba,
na katerem je bilo
njihovo mesto sezidano,
da bi ga pahnili v prepad.
Toda on je šel po sredi
med njimi – in je odhajal.
(Lk 4,28–30)

V Jezusu so videli le Jožefovega
sina. Mislili so, če bi imel kaj, kar bi
lahko dal, potem bi moral to dati
najprej njim. Ker niso pokazali
pravega navdušenja zanj, tam ni
storil nobenega čudeža, ampak je
rojakom povedal, da ni pomembno,
kdo si (tujec, domačin, rojak ...),
ampak, koliko vere imaš. V Božjem
kraljestvu ni privilegirancev. Božja

ljubezen deluje tam, kjer sta človeška
potreba in vera, ki je to pomoč
pripravljena sprejeti. Kristus je
navedel tudi dva primera iz
zgodovine: Elija je pomagal vdovi iz
Sarepte in v času preroka Elizeja je
bil ozdravljen Naaman. Tako Elizej
kot vdova sta bila tujca in pogana, a
sta verovala in sta bila pripravljena
sprejeti pomoč.
Vera je drža sprejemanja. Tako
znova vidimo, da vere ne smemo
zožiti samo na razumsko dejanje,
ampak celostno sprejetje, in je zato
ne moremo ločiti od življenja, tega pa
od ljubezni. Ker vera pomeni
celostno
sprejemanje,
pomeni
ljubezen. Zato velja: bolj ko boš ljubil
Boga, bolj ga boš spoznal. Bolj ko
boš ljubil Cerkev, globlje jo boš
spoznal. Bolj ko boš ljubil človeka,
bolje ga boš spoznal. Ljubezen
odpira
nove
in
neizmerne
razsežnosti, saj pravi sv. Pavel v
znamenitem hvalospevu ljubezni, ki
ga beremo v drugem berilu današnje
nedelje: »Ljubezen se ne ponaša, se
ne napihuje. … Ne misli hudega, ne
veseli se krivice, veseli pa se
resnice« (1 Kor 12,4–6).
Prosimo Gospoda, da bi se v moči in
luči ljubezni zmogli bližati sočloveku
in Bogu.

Bralci božje besede v nedeljo

2. Februar: SVEČNICA

7.2.2016 ob 8. uri:
1. berilo: Mojca Zabret
2. berilo: Špela Sajovic
7.2.2016 ob 10. uri:
1. berilo: Doroteja Okorn
2. berilo: Neža Sitar
14.2.2016 ob 8. uri
1. berilo Mateja Lavtar
2. berilo: Marinka Delavec
14.2.2016 ob 10. uri
1. berilo: Tevž Sitar
2. berilo: Ana Štern
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
2.2.2016: Jezusovo darovanje Svečnica

»Glej, ta je postavljen v padec in
vstajenje mnogih v Izraelu in v
znamenje, ki se mu nasprotuje.«
(Lk 2,35)
7.2.2016: 5. nedelja med letom

»Ko pa je nehal govoriti, je rekel
Simonu: 'Odrini na globoko in
vrzite mreže za lov!'« (Lk 5,4)
14.2.2016: 1. postna nedelja

»Jezus se je vrnil od Jordana poln
Svetega Duha in Duh ga je vodil
štirideset dni po puščavi« (Lk 4,1)

Ko so se dopolnili dnevi
njenega očiščevanja
po Mojzesovi postavi,
so ga prinesli v Jeruzalem,
da bi ga postavili pred Gospoda,
kakor je pisano
v Gospodovi postavi:
»Vsak moški prvorojenec
bodi posvečen Gospodu«,
in da bi dali v daritev
»dve grlici in dva golobčka«,
kakor je rečeno v Gospodovi
postavi.
(Lk 2,22–24)
V Katoliški Cerkvi 2. februarja obhajamo
praznik Jezusovega darovanja v templju
ali svečnico. S tem praznikom je
povezano tudi redovništvo in Bogu
posvečeno življenje v Cerkvi. Papež
Janez Pavel II. je želel, da bi na praznik
Jezusovega darovanja v templju Cerkev
praznovala poseben dan posvečenega
življenja, ki je bil prvič 2. februarja 1997.
Darovanje Božjega Sina, ki ga
simbolizira njegova predstavitev v
templju, je namreč vzor vsake
posvečene osebe, ki svoje življenje
posveti Gospodu.

POSTNA POSTAVA za leto 2016
Postni čas, ki se začne s
pepelnično sredo, nas vsako leto
pripravlja na veliko noč. Naj bo to
res čas milosti, duhovne poglobitve
in dobrih del, ki jih bomo darovali za
potrebe Cerkve in vsega sveta.
Cerkev za postni čas določa tudi
posebne oblike spokornosti. Strogi
post je na pepelnično sredo (letos
10. februarja) in na veliki petek
(letos 25. marca). Ta dva dneva se
le enkrat na dan do sitega najemo
in se zdržimo mesnih jedi. Strogi
post veže od izpolnjenega 18. leta
do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na
vse petke v letu. Zunaj postnega
časa smemo zdržek od mesnih jedi
zamenjati s kakim drugim dobrim
delom pokore ali ljubezni do
bližnjega. Zdržek od mesnih jedi
veže vernike od izpolnjenega 14.
leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali
državni) na petek, ali je kakšna
slovesnost v družini (pogreb, …),
post in zdržek odpadeta.
Za
duhovnike,
redovnike
in
redovnice, ki se hranijo doma ne
velja olajšava za petke zunaj
postnega časa.

10. Februar: PEPELNICA

Kadar pa se ti postiš,
pomazili svojo glavo
in si umij obraz,
da ne pokažeš ljudem,
da se postiš,
ampak svojemu Očetu,
ki je na skrivnem.
In tvoj Oče, ki vidi v skrivno,
ti bo povrnil.
(Mt 6,17–18)

Svetovni dan bolnikov
Obhajamo ga 11. februarja na god
lurške Matere Božje. Papež Frančišek
želi vsem, ki se posvečate bolnim in
trpečim, da bi vas poživljal duh Marije,
matere usmiljenja.
Osrednja slovesnost bo pri nas kot
vsako leto v narodnem svetišču Marije
Pomagaj na Brezjah v četrtek, 11.
februarja ob 10. uri.

Svetoletno romanje
zaročencev
Svetoletno romanje zaročencev ter vseh,
ki se pripravljajo na sklenitev zakramenta
svetega zakona bo v Ljubljanski stolnici
na god svetega Valentina v nedeljo, 14.
februarja ob 16. uri. Vabljeni!

