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24. februar – nedelja: 7. nedelja 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
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
»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
25. februar – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.
28. februar – četrtek: ob 18.15 uri molitev
pred Najsvetejšim.
1. marec – petek: prvi petek v mesecu. Dopoldan obisk bolnih in ostarelih na domovih. Pri
obeh svetih mašah počastitev Srca Jezusovega.
2. marec – sobota: sobota po prvem petku. Ob
18.00 uri molitev pred Najsvetejšim. Ob 14.30

uri v Zalogu duhovna obnova za člane župnijskih Karitas. (Zaključek s sveto mašo ob 18.00
uri.)
3. marec – nedelja: 8. nedelja med letom.
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
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
4. marec – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno
srečanje za starejše.
5. marec – torek: ob 19.30 uri srečanje Biblične skupine.
6. marec – sreda: pepelnica – začetek postnega časa – STROGI POST. Sveti maši ob 7.30 in
ob 19.00 uri. Pri obeh svetih mašah bo obred
pepeljenja.

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.

Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra
dela, post, miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne
sama sebi namen.

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.

10. marec – nedelja: 1. postna nedelja. Ob 9.30
uri v cerkvi molitev križevega pota. Od 16.00
do 19.00 ure oratorijsko popoldne za otroke in
mlade.

(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

7. marec – četrtek: ob 18.15 uri molitev pred
Najsvetejšim.
8. marec – petek: ob 18.30 uri v cerkvi molitev
križevega pota.
9. marec – sobota: dekanijski molitveni dan
za duhovne poklice v župniji Ljubljana Fužine. Naša župnija je na razporedu za molitev ob
10.00 uri.
Priprava na zakrament prve svete spovedi za 3.
razrede.
Ob 9.00 uri pomladansko srečanje animatorjev
oratorija na Rakovniku.

Božja beseda
In vpili smo h GOSPODU, Bogu naših očetov,
in GOSPOD je slišal naš glas in videl našo
bedo, težavo in stisko.
5. Mojzesova knjiga 26,7
Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus
Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je
Bog obudil od mrtvih, boš rešen. S srcem namreč verujemo, in tako smo deležni pravičnosti, z usti pa izpovedujemo vero, in tako smo
deležni odrešenja.
Pismo Rimljanom 10,9-10
Jezus se je vrnil od Jordana poln Svetega Duha
in Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel, in ko
so se končali, je postal lačen.
Luka 4,1-2

11. marec – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno
srečanje za starejše.

19. marec – torek: ob 19.30 uri srečanje Biblične skupine.

14. marec – četrtek: ob 18.15 uri molitev pred
Najsvetejšim.

21. marec – četrtek: ob 18.15 uri molitev pred
Najsvetejšim.

15. marec – petek: ob 18.30 uri v cerkvi molitev križevega pota. Ob 19.30 uri čiščenje cerkve.

22. marec – petek: ob 18.30 uri v cerkvi molitev križevega pota.

16. marec – sobota: zakrament svete prve svete spovedi za 3. razrede.
17. marec – nedelja: 2. postna nedelja. Ob 9.30
uri v cerkvi molitev križevega pota.
Božja beseda
Tiste dni je Bog popeljal Abrama ven in mu rekel: »Poglej proti nebu in preštej zvezde, če jih
moreš prešteti!« Potem mu je rekel: »Tako bo s
tvojim potomstvom.« Veroval je GOSPODU in
ta mu je to štel v pravičnost.
1. Mojzesova knjiga 15,5-6
Vsi skupaj postanite moji posnemovalci, bratje,
in se ozirajte po tistih, ki živijo po zgledu, kakršnega imate v nas. Mnogi namreč živijo – večkrat sem vam jih že omenil, zdaj pa jih omenjam
jokaje – kot sovražniki Kristusovega križa. Njihov konec je pogubljenje, njihov bog je trebuh,
njihova slava je v njihovi sramoti, premišljujejo
zemeljske stvari.
Pismo Filipljanom 3,17-19
Medtem ko je to govoril, pa se je naredil oblak
in jih obsenčil, in ko so šli v oblak, jih je obšla
groza. Iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj
Sin, moj Izvoljenec,
njega poslušajte!«
Luka 9,34-35
18. marec – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno
srečanje za starejše.

22. marec (petek) – 24. marec (nedelja): duhovne vaje za mlade na Koprivniku.
24. marec – nedelja: 3. postna nedelja. Ob 9.30
uri v cerkvi molitev križevega pota. Pri sveti
maši ob 10.00 uri praznovanje dneva staršev.
Ob 15.00 uri dekanijski križev pot pod sv. Urhom.
Božja beseda
Ko je GOSPOD videl, da prihaja gledat, ga je
Bog poklical iz sredine grma in rekel: »Mojzes,
Mojzes!« Rekel je: »Tukaj sem.« Bog je rekel:
»Ne hôdi sem! Sezuj si sandale z nog, kajti kraj,
kjer stojiš, je sveta zemlja!«
2. Mojzesova knjiga 3,4-5
Ne godrnjajte, kakor so nekateri izmed njih godrnjali in jih je pomoril pokončevalec. To se je
onim zgodilo, da bi bili za zgled, zapisano pa je
bilo v svarilo nam, nad katere je prišel konec
vekov. Kdor torej misli, da stoji, naj pazi, da
ne pade.
1. pismo Korinčanom 10,10-12
Prav v tistem času je bilo tam navzočih nekaj
ljudi, ki so mu pripovedovali o Galilejcih, katerih kri je Pilat pomešal z njihovimi žrtvami.
Odgovoril jim je: »Mar mislite, da so bili ti Galilejci večji grešniki kakor vsi drugi Galilejci,
ker so to pretrpeli? Povem vam, da ne. A če se
ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani.
Luka 13,1-3
25. marec – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno
srečanje za starejše.

27. marec – sreda: ob 20.00 uri seja ŽPS-ja.
28. marec – četrtek: ob 18.15 uri molitev pred
Najsvetejšim.
29. marec – petek: ob 18.30 uri v cerkvi molitev križevega pota.
31. marec – nedelja: 4. postna nedelja. Ob 9.30
uri v cerkvi molitev križevega pota. Dekanijski
križev pot za mlade pod sv. Urhom.
Božja beseda
Izraelovi sinovi so obhajali pasho. Na dan po
pashi pa so še istega dne že jedli od pridelkov
dežele: nekvašeni kruh in praženo zrnje. Naslednji dan je mana prenehala, ker so že jedli od
pridelkov dežele. Izraelovim sinovom mana ni
bila več dana in tisto leto so se hranili s pridelki
kánaanske dežele.
prim. Jozue 5,10-12
Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev.
Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo.
2. pismo Korinčanom 5,17
Oče pa je naročil svojim služabnikom: »Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite! Dajte
mu prstan na roko in sandale na noge! Pripeljite pitano tele in ga zakoljite ter jejmo in se
veselimo! Ta moj sin je bil namreč mrtev in je
oživel; bil je izgubljen in je najden.« In začeli
so se veseliti.
Luka 15,22-24
Namen apostolata molitve
Za evangelizacijo: PRIZNANJE PRAVIC
KRŠČANSKIH SKUPNOSTIH
Da bi krščanske skupnosti, predvsem tiste, ki so
preganjane, čutile Kristusovo bližino in dosegle
spoštovanje svojih pravic.

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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