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10. februar – nedelja: 5. nedelja ko in vrzite mreže za lov!« Simon
med letom.
mu je odgovoril: »Učenik, vso noč
smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a
na tvojo besedo bom vrgel mreže.«
Božja beseda
In ko so to storili, so zajeli veliko
Nato sem slišal glas Gospoda:
množino rib, tako da so se jim mre»Koga naj pošljem? Kdo bo šel za
že začele trgati.
nas?« Rekel sem: »Tukaj sem, poLukov evangelij 5,4-6
šlji mene!«
Izaija 6,8
Jaz sem namreč najmanjši izmed
apostolov in nisem vreden, da bi se
imenoval apostol, ker sem preganjal Božjo Cerkev. Po Božji milosti
pa sem to, kar sem, in njegova milost, ki mi je bila dana, ni postala
prazna. Nasprotno, bolj kakor oni
vsi sem se trudil, pa ne jaz, ampak
Božja milost, ki je z menoj.
1. pismo Korinčanom 15,9-10

11. februar – ponedeljek: ob 9.30
uri družabno srečanje za starejše.

11. februar – ponedeljek: v naši
župniji dan celodnevnega češčenja
Najsvetejšega in god Lurške Matere Božje ter svetovni dan bolnikov.
Dopoldne bo sveta maša ob 8.30.
Najsvetejše bo izpostavljeno po dopoldanski sveti maši do 13.00 ure,
popoldne pa od 15.00 ure naprej do
večerne maše (ob 19.00 uri), ko bo
sklep celodnevnega češčenja NajKo pa je Jezus nehal govoriti, je svetejšega, slovesna maša in nato
rekel Simonu: »Odrini na globo- lurška procesija z lučkami po cerkvi.

14. februar – četrtek: ob 18.15 uri Jezus se je ozrl po svojih učenmolitev pred Najsvetejšim.
cih in govoril: »Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo.
15. februar – petek: ob 19.30 uri Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki
čiščenje cerkve.
zdaj jokate, kajti smejali se boste.
16. februar – sobota: ob 20.00 uri Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili
mladinska molitev.
ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi
Sina človekovega! Razveselite se
17. februar – nedelja: 6. nedelja
tisti dan in poskočite od sreče, kajmed letom.
ti vaše plačilo v nebesih je veliko.«
Lukov evangelij 6,20-23a
Božja beseda
Tako govori GOSPOD: Preklet
mož, ki zaupa v človeka in se opira 18. februar – ponedeljek: ob 9.00
na meso, njegovo srce pa se odmi- uri družabno srečanje za starejše.
ka od GOSPODA.
Jeremija 17,5
19. februar – torek: ob 19.30 uri
srečanje Biblične skupine.
Če se oznanja, da je bil Kristus
obujen od mrtvih, kako morejo 20. februar – sreda: ob 20.00 uri
nekateri izmed vas govoriti, da ni seja ŽPS-ja.
vstajenja mrtvih? Če torej mrtvi ne
morejo biti obujeni, tudi Kristus
ni bil obujen. Če pa Kristus ni bil 21. februar – četrtek: ob 18.15 uri
obujen, je prazna vaša vera in ste molitev pred Najsvetejšim.
še v svojih grehih. Toda Kristus je
vstal od mrtvih, prvenec tistih, ki 22. februar (petek) – 26. februso zaspali.
ar (torek): družinsko smučanje na
1. pismo Korinčanom 15,12.16- Pohorju.
17,20

24. februar – nedelja: 7. nedelja 25. februar – ponedeljek: ob 9.00
uri družabno srečanje za starejše.
med letom.
Božja beseda
David je odgovoril in rekel: »GOSPOD pa naj vsakemu povrne po
njegovi pravičnosti in zvestobi.
Kajti danes te je GOSPOD dal
meni v roko, pa nisem hotel iztegniti svoje roke zoper GOSPODOVEGA maziljenca.«
prim. 1. Samuel 26,22-23

28. februar – četrtek: ob 18.15 uri
molitev pred Najsvetejšim.

Prvi človek je iz prsti, zemeljski,
drugi človek pa je iz nebes. Kakršen je bil zemeljski, taki so zemeljski, in kakršen je nebeški, taki so
tudi nebeški. In kakor smo nosili
podobo zemeljskega, bomo nosili
tudi podobo nebeškega.
1. pismo Korinčanom 15,47-49

2. marec – sobota: sobota po prvem petku. Ob 15.00 uri v Zalogu
duhovna obnova za člane župnijskih Karitas. Ob 18.00 uri molitev
pred Najsvetejšim.

»Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče! Ne sodite in ne
boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo
odpuščeno.«
Lukov evangelij 6,36-37

Božja beseda
Lončarsko posodo preizkuša peč,
tako človeka preizkusimo v pogovoru z njim. Ne hvali moža, dokler
ne spregovori, tako namreč preizkušamo ljudi.
Sirah 27,5.7

1. marec – petek: prvi petek v
mesecu. Dopoldan obisk bolnih
in ostarelih na domovih. Pri obeh
svetih mašah počastitev Srca Jezusovega. Ob 19.30 uri čiščenje cerkve.

3. marec – nedelja: 8. nedelja med
letom.

Zato, moji ljubi bratje, bodite stanovitni, neomahljivi, nadvse uspešni v Gospodovem delu, ker veste,
da vaš trud v Gospodu ni prazen.
1. pismo Korinčanom 15,58
Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo
slab sad, in spet ne slabega drevesa, ki bi rodilo dober sad. Vsako
drevo namreč spoznamo po njegovem sadu.
Lukov evangelij 6,43-44a

Namen apostolata molitve
Splošni: TRGOVANJE Z LJUDMI
Da bi velikodušno sprejeli žrtve trgovanja z ljudmi, prisilne prostitucije in nasilja.

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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