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31. januar – sreda: god sv. Janeza Boska, duhovnika in ustanovitelja Salezijanske družbe
in Salezijanske družine. Ob 20.00 uri sestanek
ŽPS-ja.
1. februar – četrtek: spomin rajnih salezijancev. Ob 18.15 uri molitev pred Najsvetejšim.
Jezusovo darovanje – svečnica
Prvotno ime današnjega praznika je bilo »Marijino očiščevanje«. Po Mojzesovi postavi je
morala vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti dan po porodu priti v tempelj, tam darovati
in se tako »očistiti«. Evangelist Luka v poročilu o njenem obisku v jeruzalemskem templju
omenja srečanje s starčkom Simeonom. Ta je v
videnju spoznal, kdo je Dete, ki ga pestuje ta
mlada žena. Pristopil je in ga vzel v naročje.
Spomin na ta dogodek je prva Cerkev v Jeruzalemu obhajala že ob koncu 4. stoletja. Ko se je
praznovanje širilo, je dobilo ime »srečanje« po
srečanju s starčkom Simeonom in Ano v jeruzalemskem templju. Ta dva sta, na neki način,
predstavnika starih ljudi, ki so v molitvi vedno
blizu Bogu in kličejo na ta naš svet Božji blagoslov. Ostareli ljudje se pogosto čutijo nekoristne, toda s svojo molitvijo opravljajo nadvse
dragoceno službo in veliko delo. V ljudskem
praznovanju je stopilo v ospredje proslavljanje
Kristusa, ki ga je Simeon v svojem hvalospevu
imenoval »luč v razsvetljenje poganov«. Na te
besede starčka Simeona se naslanja starodavni bogoslužni običaj blagoslavljanja sveč, ki se
razvije v procesijo s svečami. Po tem obredu

blagoslavljanja sveč nam je praznik znan kot
svečnica, praznik luči.
2. februar – petek: prvi petek v mesecu. Dopoldan obisk bolnih in ostarelih na domovih.
Praznik Jezusovega darovanja – SVEČNICA.
Sveti maši bosta ob 8.30 in 19.00 uri. Pri obeh
svetih mašah bo blagoslov sveč in počastitev
Srca Jezusovega. Vabljeni ste k darovanju tekočega voska ali denarja za nakup cerkvenih sveč
in tekočega voska.
3. februar – sobota: sobota po prvem petku.
God sv. Blaža. Sveti maši bosta ob 7.30 in ob
19.00 uri. Pri obeh svetih mašah boste lahko
prejeli blagoslov sv. Blaža. Ob 18.00 uri molitev pred Najsvetejšim.
4. februar – nedelja: 5. nedelja med letom.
Božja beseda
On, ki zdravi potrte v srcu in obvezuje njihove
rane. Zvezdam določa število, vsem daje imena.
Velik je naš Gospod in silen v moči, za njegovo
razumnost ni števila. GOSPOD podpira ponižne, krivičnike ponižuje do zemlje.
prim. Psalm 147,3-6
Slabotnim sem postal slaboten, da bi pridobil
slabotne. Vsem sem postal vse, da bi jih nekaj
zagotovo rešil. Vse delam zaradi evangelija, da
bi bil tudi sam deležen njegovih obljub.
1. pismo Korinčanom 9,32-33

Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedene. Vse mesto se je zbralo pred vrati. In ozdravil je veliko
bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko
demonov.
Markov evangelij 1,32-34a
5. februar – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno
srečanje za starejše.
6. februar – torek: ob 20.00 uri srečanje Biblične skupine.
9. februar – petek: ob 20.00 uri molitev za
mlade.
11. februar – nedelja: 6. nedelja med letom.
V naši župniji dan celodnevnega češčenja Najsvetejšega in god Lurške Matere Božje ter svetovni dan bolnikov. Dopoldne bosta sveti maši
ob 8.30 in ob 10.00 uri. Najsvetejše bomo izpostavili med obema dopoldanskima mašama
in po 10.00 maši do 12.00 ure, popoldne pa od
15.00 ure naprej do večerne maše, ko bo sklep
celodnevnega češčenja Najsvetejšega, slovesna
maša in nato lurška procesija z lučkami po cerkvi.
Božja beseda
Svoj greh sem ti dal spoznati, svoje krivde nisem prikrival. Dejal sem: »Priznal bom svoje
pregrehe Gospodu.« In ti si odpústil krivdo mojega greha.
Psalm 32,5
Bratje in sestre, najsi jeste ali pijete ali delate kaj drugega, vse delajte v Božjo slavo. Ne
bodite v spotiko ne Judom ne Grkom ne Božji
Cerkvi.
1. pismo Korinčanom 10,31-32
Tisti čas je k Jezusu prišel gobavec in ga na
kolenih prosil: »Če hočeš, me moreš očistiti.«

Zasmilil se mu je, iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: »Hočem, bodi očiščen!« Gobe
so takoj izginile in bil je očiščen.
Markov evangelij 1,40-42
12. februar – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.
14. februar – sreda: pepelnica – začetek postnega časa – STROGI POST. Sveti maši ob
7.30 in ob 19.00 uri. Pri obeh svetih mašah bo
obred pepeljenja.
Ob 19.30 uri večer za odrasle (kateheze za odrasle).
Pepelnica in obred pepeljenja
Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto
opravlja obred pepeljenja. Duhovnik verniku
na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel,
s čimer se navzven pokaže notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. Duhovniki in ostali bogoslužni
sodelavci v postnem času nosijo bogoslužna
oblačila v vijolični barvi. Pepel je znamenje
minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti,
saj se tudi on po smrti spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje
pokore in prenovitve. Kakor ogenj snov prenovi
v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro prerodil v novega človeka (prim. Ef 4,17–24). Ko
mašnik na začetku postnega časa vernikom s
pepelom na čelo začrta znamenje križa in izreče: pomni, človek, da si prah in da se v prah povrneš, napoveduje konec zemeljskega življenja.
Postni čas
V Katoliški Cerkvi na pepelnično sredo začenjamo postni čas, ki traja štirideset dni. Postni
čas se konča z večerno mašo velikega četrtka,
ko nastopi velikonočno tridnevje. Postni čas je
spokorni čas in obdobje priprave na veliko noč.
Kristjani v tem času več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti

na križu ter o njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo. Pomenljiv vidik posta je poglobitev osebne povezanosti z Bogom, sredstva
za doseganje tega cilja pa so poleg molitve in
prejemanja zakramentov sprave in evharistije
tudi odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter
dobra dela.
(Strogi) post
Strogi post – ko naj bi se samo enkrat v dnevu
najedli do sitega – je na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v
spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti
za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z
Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra
dela, post, miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne
sama sebi namen.
15. februar – četrtek: ob 18.15 uri molitev
pred Najsvetejšim.
16. februar – petek: ob 18.30 uri v cerkvi molitev križevega pota.
18. februar – nedelja: 1. postna nedelja. Ob
9.30 uri v cerkvi molitev križevega pota.
Božja beseda
Bog je rekel Nóetu in njegovim sinovom: »Glejte, zavezo sklepam z vami in vašim potomstvom,
ki pride za vami.«
1. Mojzesova knjiga 9,8-9
Gospod je iskren in dober, zato poučuje grešnike o pravi póti. Ponižne vódi v pravici, ponižne
učí svojih potov.
Psalm 25,8-9
Ko pa so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govóril:

»Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in vérujte evangeliju!«
Markov evangelij 1,14-15
19. februar – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.
20. februar – torek: ob 20.00 uri srečanje Biblične skupine.
23. februar – petek: ob 18.30 uri v cerkvi molitev križevega pota.
25. februar – nedelja: 2. postna nedelja. Ob
9.30 uri v cerkvi molitev križevega pota.
Božja beseda
»Prisegel sem pri sebi, govorí Gospod: Ker si
to storil in nisi odrekel svojega sina, svojega
edinca, te bom zares obilno blagoslôvil in silno namnóžil tvoje potomstvo, kakor zvezde na
nebu in kakor pesek, ki je na morski obali.
prim. 1. Mojzesova knjiga 22,16-17
Bratje in sestre, Če je Bog za nas, kdo je zoper
nas?
Pismo Rimljanom 8,31b
Narédil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka
se je zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!«
Markov evangelij 9,7
26. februar – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.
28. februar – sreda: ob 20.00 uri sestanek
ŽPS-ja.
2. marec – petek: ob 18.30 uri v cerkvi molitev
križevega pota.
3. marec – sobota: oratorijsko popoldne za
otroke in mlade.

4. marec – nedelja: 3. postna nedelja. Ob 9.30
uri v cerkvi molitev križevega pota.
POSTNE DUHOVNE VAJE ZA MLADE
(PDV)
23.-25. februar 2018 (Bled)
9.-11. marec 2018 (Pohorje)
16.-18. marec 2018 (Pohorje)
POSTOJ, ZMAGA = TVOJ BOJ!
Opis teme
Biti kristjan pomeni, da smo v nenehnem boju,
ki poteka znotraj nas. Vsak dan se moramo odločati med dobrim in slabim, se bojevati proti
skušnjavam. A brez skrbi, če se odločiš za boj,
ne boš sam. Jezus je boj že dobil in zmagal. In
mi imamo zmago v Njem. To pa ne pomeni,
da se bomo izognili boju. Ne. Letos se bomo
na postnih duhovnih vajah poglobili v Jezusov
največji boj. Njegov boj za življenje. Spremljali
ga bomo od zadnje večerje, k Pilatu, do križa,
groba in vstajenja ter iskali naš veliki četrtek,
petek, soboto in nedeljo.
Naj nas spremlja misel sv. Frančiška Saleškega:
»V tej vojni smo v ugodnem položaju, ker vselej zmagamo, če se le hočemo bojevati. Nismo
premagani dokler ne izgubimo življenja ali poguma.«
To bo tema letošnjih PDV. Trije termini, mladi,
ki si bodo izmenjavali izkušnje, se skupaj bojevali ter spletali prijateljske vezi.
Namen apostolata molitve
Splošni: NE KORUPCIJI
Da bi tisti, ki imajo gmotno, politično ali duhovno moč, ne drseli v korupcijo.

ZA SVETI KRST Vašega otroka se dogovorite z
domačim župnikom. Ob prijavi prinesete izpisek iz
rojstne matične knjige in družinsko knjižico, ki ste jo
prejeli ob cerkveni poroki.
Temu prvemu srečanju sledi še vsaj eno srečanje, na
katerem se poglobimo v pomen in potek zakramenta
svetega krsta. Tega srečanja se udeležijo tudi botri.
BOTER pri krstu ali birmi more biti odrasel, zgleden
katoliški vernik. Konkretno to pomeni, da je prejel
svojemu stanu primerne zakramente. Največkrat je
težava zaradi neurejene cerkvene poroke ali zaradi
nerednega udeleževanja nedeljske svete maše.
Za ZAKRAMENT SVETE POROKE se oglasite v
domači župniji vsaj dva meseca prej, da uredimo ženitveni zapisnik. Zanj potrebujete krstno samski list,
ki ga dobite v župniji Vašega krsta in ne sme biti star
več kot šest mesecev. Pred poroko je obvezna udeležba na tečaju priprave na zakon ali kake podobne
priprave. Pred samo poroko je še najmanj eno srečanje, na katerem se pripravimo na sam obred poroke.
Pred poroko vsak kristjan opravi tudi dobro spoved,
v kateri uredi pred Bogom vse dotedanje življenje.
Za POGREB Vašega dragega pokojnika se potem,
ko uredite stvari na Žalah, oglasite v župniji, v katero je pokojnik spadal. S seboj prinesete dokumente
o pokojniku, z duhovnikom pa se pogovorite glede
poteka krščanskega pogreba. Pred pogrebom je prav,
da svojci opravijo spoved in se med pogrebno mašo
udeležijo obhajila, ki ga namenijo za pokoj duše rajnega. Namesto cvetja in sveč na grob lahko darujemo
za svete maše, za potrebe cerkve ali druge dobrodelne namene.
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