SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

11 PON
Lurška Mati Božja
12. TOR
sv. Humbelina
13. SRE
sv. Jordan Saški
14. ČET
sv. Valentin
15.. PET
sv. Klavdij
16. SOB
sv. Julijana Koprska

18.h + v zahvalo in priprošnjo
škofu Vovku

Roditeljski sestanek za
starše
letošnjih
birmancev
bo
v
ponedeljek, 18.2. po
večerni sveti maši. Lepo
vabljeni.

17. NED
6. ned. med letom

8.h
10.h

18. PON
sv. Frančišek Regis

18.h

19. TOR
sv. Konrad iz Piac.
20. SRE
Perzijski mučenci
21. ČET
sv. Peter Damiani
22. PET
Sedež apostola Petra
23. SOB
sv. Polikarp
24. NED
7. ned. med letom

7.30 + Zalka Gregorec
18.h + Tilka Sajevic
18.h + Dragica Brezar
18.h
18.h

Na
praznik
Lurške
Matere Božje obhajamo
+ Alojz Strniša
svetovni dan bolnikov.
Lepo
vabljeni
k
bogoslužju. V molitvi se
+ Franc Sajovic
bomo spomnili tudi
za žive in umrle župljane zdravnikov in drugih
zdravstvenih delavcev,
+ Franc Maren
ki z ljubeznijo zdravijo
in lajšajo bolečine.
+ pokojni Orehar

7.30 + Minca Gregorec

Dekanijsko
srečanje
župnijskih pastoralnih
18.h + Rozka Sobočan
svetov bo v nedeljo,
24.februarja v župniji
Kranj-Primskovo.
18.h + Angela Škofic
Pričetek je ob 15.uri. Vsi
18.h + Jelka, Francelj in Franc člani lepo povabljeni.
Ovčar
18.h + Martin Pičman

Ministrantske vaje bodo
8.h
za žive in umrle župljane v soboto, 23.februarja
ob 10.uri.
10h + starši, brat in sestra
Gašperlin

Pripravljamo se na birmo
Botra in mama birmanke je lepo izrazila misel: Botri
kot molivci smo poklicani, da prekvasimo – ne vse
družbe – ampak samo en odnos. Ta, v katerega smo bili
poklicani: »Jaz, boter, želim tebi, moj birmanec, vse
dobro. Boga prosim za to, da se boš v življenju prav
odločal, da mu boš zvest in da boš srečen. In če bi
samo botri zvesto živeli svoje poslanstvo molitve, bi
bili zadosten kvas za spremembe.«
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POSTAL BO RIBIČ LJUDI
Peter se je kar spoznal na ribištvo.
Podvomil pa je, da je to področje
domače tudi Jezusu, saj mu je ta
sredi belega dne svetoval, naj
odrine na globoko in vrže mreže.
Tega ne bi storil noben izkušen
ribič. Zato je Jezusovo naročilo sicer
izpolnil, a z jasnim pridržkom: »Na
tvojo besedo.« Potihoma si je mislil:
Če se bo tu kdo osmešil, ne bom jaz
tisti.
Podoba pa se je kaj kmalu
spremenila. Nihče ni bil osmešen.
Peter pa se je hudo zresnil. Mreže
so bile v hipu polne rib. Česa takega
ribištva vajeni Simon še ni doživel.
Zaslutil je, da mora biti tu na delu
višja sila, ki presega njegova ribiška
izkustva.
Jezus je v tem primeru zares obšel
naravne
zakonitosti
ribištva.
Nobenega zagotovila ni dal, da bo
tako delal vedno. Izkustvo kaže
nasprotno – kaj takega se zgodi
zelo poredko. Dogodek na jezeru
nam hoče povedati, da ima Jezus
morje, mreže in ribe v svoji oblasti.
Ni odgovoren nam, kdaj, kje in kako
bo s to oblastjo razpolagal. Gotovo
pa je, da bo nagrajen vsakdo, ki bo
mogel reči, da se je vso noč trudil.

Petra je ob dogodku obšla groza.
Začutil je bližino svetega. Čeprav
mu Jezus ni ničesar očital, je
nenadoma prepoznal v sebi
takšnega grešnika, da je čutil
dolžnost to javno izpovedati. Pred
tem ni bil nič manj grešen, a mu je
bila grešnost prikrita. Ko pa je ob
čudežnem ribolovu žarek Božje luči
posijal v njegovo notranjost, je
spoznal vso bedo svoje duše. Skril
bi se, bežal bi, a kam. Zato je prosil
Jezusa, naj gre On proč. Božja
svetost in človeška grešnost pa ne
spadata skupaj. To je vedel tudi
Jezus. Ni šel proč in tudi Petra ni
odslovil. Poskrbel pa je, da se je
zgodilo nekaj drugega. V trenutku,
ko je Peter grešnost priznal, je ni
bilo več. Odstranila jo je ista
Jezusova moč, ki je napolnila
Petrovo mrežo z ribami. Peter je
postal usposobljen drugačnega
ribištva: postal bo ribič ljudi.
Po: F. Cerar, Beseda da Besedo

Bralci božje besede v nedeljo:
sobota 16.2.2019 zvečer:
1. berilo: Tim Čeh
2. berilo: Lara Gros
17.2.2019 ob 8.00
1. berilo: Milan Grah
2. berilo: Nada Zelko
17.2.2019 ob 10.00
1. berilo: Jera Sitar
2. berilo: Luka Gašperlin
sobota 23.2.2019 zvečer:
1. berilo: Tim Sajovic
2. berilo: Lara Škulj
24.2.2019 ob 8.00
1. berilo: Suzana Šenk
2. berilo: Blaž Strniša
24.2.2019 ob 10.00
1. berilo: Gaber Okorn
2. berilo: Tevž Sitar
YOUCAT – katekizem za mlade

Kakšen pomen imajo v zakonu otroci?
Otrok je Božja stvaritev in Božji
dar, ki po ljubezni svojih staršev
pride na svet. (KKC 2378, 2398)
Prava ljubezen ne vodi k temu, da bi se
zakonski par zaprl vase. Ljubezen se
odpre otroku. Otrok, ki je bil spočet in
rojen, ni bil »narejen«, tudi ni rezultat
števila očetovih in materinih genov. Je
popolnoma nova in edinstvena, z lastno
dušo opremljena Božja stvaritev. Otrok
torej ne pripada povsem staršem in ni
njihova izključna last.

Nedeljska in praznična
Božja beseda:
17.2.2019: 6. nedelja med letom
Jer 17,5-8; Ps 1;
1 Kor 15, 12. 16-20; Lk 6, 17-20

»Razveselite se tisti dan in
poskočite od sreče, kajti vaše
plačilo v nebesih je veliko.«
(Lk 6,23a)
24.2.2019: 7. nedelja med letom
1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23; Ps 103;
1 Kor 15, 45-49; Lk 6, 27-38

»In kakor hočete, da bi ljudje
storili vam, storite vi njim.«
(Lk 6,31)

Kaj je nevoščljivost in kako se
lahko proti njej borimo?
Nevoščljivost je žalost in jeza ob
pogledu na tuje dobrine, želja po
nepravični prilastitvi tega, kar imajo
drugi. Kdor drugemu želi slabo, težko
greši.
Nevoščljivost pojenja, če se skušamo
bolj in bolj veseliti dosežkov in
nadarjenosti drugih, če se naslonimo
na vero v Božjo dobrohotno
previdnost tudi glede nas samih ter če
usmerimo svoje srce k pravemu
bogastvu. Resnično bogastvo pa je v
tem, da imamo po Svetem Duhu že
sedaj delež v Bogu.
(KKC 2538–2540, 2553–2554)

KDOR
SE
DRŽI
EVANGELIJA, SE MU NI
TREBA NIČESAR BATI
Filozof Jean-Jacques Rousseau je
imel človeka za po naravi dobro
bitje, ki se je pokvarilo šele s
civilizacijo in krščanstvom. Nekje v
divji Ameriki ali morda na Južnem
morju so morali biti »plemeniti
divjaki«, ki so živeli kakor v raju,
ker nanje niso prevalili greha.
Kako si je Rousseau predstavljal?
- Plemeniti divjaki živijo v
najlepši harmoniji z naravo.
- Ne potrebujejo denarja.
- So blagi in nedolžni.
- Ne znajo drugega, kakor da
se ljubijo.
- Ne vedo, kaj je greh in
zločin.
- Ne poznajo laži.
- Ne potrebujejo nikogar, ki
jim gospoduje ali sodi.
- Zdravi so kot dren.
- So nagi in svobodni v
spolnosti.
Več kot sto let za Rousseaujem je
imel Paul Gauguin prav takšne
sanje o Južnem morju: »Končno
svoboden, brez skrbi za denar, bi
kmalu nato ljubil, pel in umrl.«
Tako je Gauguin leta 1890 pisal
svoji ženi Metti v pismu. Slikar se
je v resnici podal na Južno morje
in tam sanjaril o svoji pariški
prijateljici. V »Džungli sredi otoka«

je res odkril nedolžne, plemenite
divjake. Tam ne poznajo denarja
in skrbi. Živijo za petje, ples in
svobodno ljubezen.
Resnica je bila popolnoma
drugačna. Gauguin je bil globoko
razočaran. Banane mu niso rasle
v usta. Mi bi pa rekli: »Pohane
piške« mu niso padale z neba.
Ribariti in loviti ni znal, zato je
živel od dragih uvoženih konzerv.
Tudi plemeniti divjaki so trpeli
zaradi številnih bolezni, so se trdo
borili za obstoj in imeli strogo
moralo. Gauguinu niso dovolili
slikati lepih, nagih deklet, ker je
obolel za sifilisom. Gauguin se je
moral zadovoljiti s prostitutko Titi.
Za denar – se razume.
Torej:
niti
Jean-Jacques
Rousseau, niti Paul Gauguin, niti
kdor koli drug … ni nikoli iznašel
»po naravi dobrega« človeka.
Rousseau sam ni bil izjema.
Filozof, ki je imel samega sebe za
velikega vzgojitelja človeštva, sam
ni nikoli vzgajal nobenega otroka.
Imel je sicer pet otrok, ki pa jih je
po rojstvu vse oddal v dom za
najdenčke.
Sedaj se je res lahko spraviti nad
Rousseauja ali Gauguina, ki sta
bila na svoj način tudi velika
človeka. Raje se trkajmo na svoje
prsi in iščimo ukoreninjene napake
v svojem življenju. Vsak od nas
ima
kakšno
pomanjkljivost.
Nekateri to odkrijejo prej, drugi
pozneje.
Povzeto po: Youcat - Birma

