MAREC 2020
Župnijska postna spodbuda
V postnem času 2020 lahko prejemate postno spodbudo na Vaš e-naslov. Kdor želi
postno spodbudo prejemati, naj pošlje
e-sporočilo z vsebino: »Prijava na postno
spodbudo 2020,« na župnijski e-naslov:
zupnija.kodeljevo@gmail.com.
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. Namen posta je
poglobitev osebne povezanosti z Bogom.
Sredstva za doseganje tega cilja pa so poleg molitve in prejemanja zakramentov
spovedi 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.
1. marec – nedelja: 1. postna nedelja. Ob
9.30 uri v cerkvi molitev križevega pota.
Ob 14.00 uri priprava prvoobhajancev na
zakrament prve svete spovedi.
Božja beseda
Gospod Bog je iz zemeljskega prahu izoblikoval človeka, v njegove nosnice je
dahnil življenjski dih in tako je človek postal živa duša.
1. Mojzesova knjiga 2,7
Kakor se je torej po prestopku enega človeka zgrnila obsodba na vse ljudi, tako
tudi zaradi pravičnega dejanja enega
prihaja na vse ljudi opravičenje, ki daje
življenje.
Pismo Rimljanom 5,18
Jezus mu je tedaj dejal: »Poberi se, satan, kajti pisano je: Gospoda, svojega
Boga, môli in njemu samemu služi!«
Matej 4,10
2. marec – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.

5. marec – četrtek: ob 18.15 molitev pred
Najsvetejšim.

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

6. marec – petek: prvi petek v mesecu.
Obisk bolnih in ostarelih na domovih. Pri
obeh svetih mašah počastitev Srca Jezusovega. Ob 18.30 uri v cerkvi molitev
križevega pota. Ob 19.30 uri čiščenje cerkve.

13. marec (petek) – 15. marec (nedelja):
duhovne vaje za mlade na Koprivniku.

7. marec – sobota: sobota po prvem petku. Ob 18.00 uri molitev pred Najsvetejšim.
8. marec – nedelja: 2. postna nedelja. Ob
9.30 uri v cerkvi molitev križevega pota.
Božja beseda
Tiste dni je Gospod rekel Ábramu: »Iz
tebe bom narédil velik narod, blagoslôvil
te bom in narédil tvoje ime veliko, da bo
v blagoslov.
1. Mojzesova knjiga 12,2
Bog nas je namreč odrešil in poklical s
svetim klicem, ne zaradi naših del, temveč zaradi svojega sklepa in milosti, ki
nam jo je pred večnimi časi podaril v Kristusu Jezusu.
2. pismo Timoteju 1,9
In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in ne bojte se!«
Matej 17,7
9. marec – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.
10. marec – torek: ob 19.30 uri srečanje
Biblične skupine.
12. marec – četrtek: ob 18.15 molitev
pred Najsvetejšim. Ob 19.30 sestanek odbora za katehezo.

15. marec – nedelja: 3. postna nedelja.
Ob 9.30 uri v cerkvi molitev križevega
pota. Ob 15.00 uri dekanijski križev pot
pod sv. Urhom.
Božja beseda
Gospod je rekel Mojzesu: »Udari po skali
in iz nje bo pritekla voda, da bo ljudstvo
moglo piti!«
2. Mojzesova knjiga 17,5a.6b
Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu,
ki nam je bil dan.
Pismo Rimljanom 5,5
Jezus je odvrnil in ji rekel: »Vsak, kdor
pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa
bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne
bo nikoli žejen, ampak bo voda, katero
mu bom dal, postala v njem izvir vode, ki
teče v večno življenje.«
Janez 4,13-15
16. marec – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.
19. marec – četrtek: ob 18.15 molitev
pred Najsvetejšim.
20. marec – petek: ob 18.30 uri v cerkvi
molitev križevega pota.
21. marec – sobota: ob 9.00 na Rakovniku
PSAO (pomladansko srečanje animatorjev
oratorijev) in predstavitev oratorijskih
gradiv.

22. marec – nedelja: 4. postna nedelja.
Ob 9.30 uri v cerkvi molitev križevega
pota. Ob 20.00 uri dekanijski križev pot
za mlade pod sv. Urhom.

križevega pota. Pri sveti maši ob 10.00 uri
srečanje starejših in možnost za prejem
bolniškega maziljenja. Po sveti maši priložnost za druženje v župnijski dvorani.

Božja beseda
Gospod pa je rekel Samuelu: »Ne glej na
njegov videz ne na njegovo visoko postavo, kajti odklonil sem ga. Zares, Gospod
ne vidi, kakor vidi človek. Človek namreč
vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi v
srce.«
1. Samuelova knjiga 16,7

Božja beseda
Svojega duha denem v vas, da boste oživeli, in vas spet postavim na vašo zemljo.
Tedaj boste spoznali, da sem jaz, Gospod,
govoril in storil, govori Gospod.
Ezekiel 37,14

Nekoč ste bili namreč tema, zdaj pa ste
luč v Gospodu. Živite kot otroci luči, kajti
sad luči je v vsakršni dobroti, pravičnosti
in resnici.
Pismo Efežanom 5,8-9
In Jezus je rekel: »Za sodbo sem prišel na
ta svet, da bi videli tisti, ki ne vidijo, in
oslepeli tisti, ki vidijo.«
Janez 9,39
23. marec – ponedeljek: ob 9.00 uri bo
družabno srečanje za starejše.
24. marec – torek: spominski dan Marije Pomočnice Kristjanov. Pri obeh svetih
mašah blagoslov Marije Pomočnice. Ob
19.30 uri srečanje Biblične skupine.
25. marec – sreda: ob 20.00 uri sestanek
ŽPS-ja.
26. marec – četrtek: ob 18.15 uri molitev
pred Najsvetejšim.
27. marec – petek: ob 18.30 uri v cerkvi
molitev križevega pota.
29. marec – nedelja: 5. postna nedelja –
tiha nedelja. Ob 9.30 uri v cerkvi molitev

In če prebiva v vas Duh njega, ki je obudil
od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih, po svojem Duhu, ki prebiva v vas, priklical v življenje tudi vaša
umrljiva telesa.
Pismo Rimljanom 8,11
Jezus je zaklical z močnim glasom: »Lazar, pridi ven!« In umrli je prišel ven.
Janez 11,43-44a
30. marec – ponedeljek: ob 9.00 uri bo
družabno srečanje za starejše.
31. marec – torek: zadnji dan v mesecu;
pri obeh svetih mašah molitve ob vaji za
srečno smrt.
2. april – četrtek: ob 18.15 uri molitev
pred Najsvetejšim.
3. april – petek: prvi petek v mesecu.
Obisk bolnih in ostarelih na domovih. Pri
obeh svetih mašah počastitev Srca Jezusovega. Ob 18.30 uri v cerkvi molitev
križevega pota. Ob 19.30 uri čiščenje cerkve.

5. april – CVETNA NEDELJA: ob 8.30 uri
blagoslov zelenja in butaric pod nadstreškom pred cerkvijo, slovesni vhod in sveta
maša. Ob 10.00 uri blagoslov zelenja in
butaric pod nadstreškom pred cerkvijo,
slovesni vhod in sveta maša. Pri vseh svetih mašah prisluhnemo poročilu o Kristusovem trpljenju – pasijonu.
Božja beseda
Gospod Bog mi je dal jezik učencev: da bi
znal krepiti omagujoče, zgodaj zbuja besedo, zgodaj mi zbuja uho, da prisluhnem
kakor učenci.
Izaija 50,4
Čeprav je bil Jezus Kristus v Božji podobi,
se ni oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil, tako da je prevzel
podobo hlapca in postal podoben ljudem.
Pismo Filipljanom 2,6-7a
Medtem ko so jedli, je Jezus vzel kruh,
blagoslovil, razlomil, dal učencem in rekel: »Vzemite, jejte, to je moje telo.«
Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal
in rekel: »Pijte iz njega vsi. To je namreč
moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge v
odpuščanje grehov.
Matej 26,26-28
Namen apostolata molitve
Molitveni namen za evangelizacijo:
KATOLIČANI NA KITAJSKEM
Molimo, da bi Cerkev na Kitajskem vztrajala v zvestobi evangeliju in rasla v edinosti.

Za SVETI KRST Vašega otroka se dogovorite z domačim župnikom. Na srečanje prinesete izpisek iz rojstne matične knjige in družinsko knjižico, ki ste jo
prejeli ob cerkveni poroki in izjavo o botrstvu. Na
srečanju se bomo poglobili v pomen in potek zakramenta svetega krsta, zato so na srečanje vabljeni
tudi botri.
BOTER pri krstu ali birmi je lahko odrasel in zgleden
katoličan. To pomeni, da je prejel zakramente (krst,
spoved, obhajilo, birmo, cerkveno poroko), redno
hodi k nedeljski sveti maši in ne živi v izven-zakonski
skupnosti.
Za ZAKRAMENT SVETE POROKE se oglasite v domači župniji vsaj dva meseca pred poroko, da uredimo
predporočni zapisnik. Zanj potrebujete krstno-samski
list, ki ga dobite v župniji Vašega krsta in ne sme biti
starejši od šestih mesecev. Pred poroko morate opraviti tečaj priprave na zakon (tečaj za zaročence). Na
drugem srečanju se pripravimo na potek obreda poroke. Pred poroko je zelo priporočljivo, da oba zaročenca opravita tudi zakrament svete spovedi.
Za POGREB Vašega dragega pokojnika se najprej dogovorite na Žalah, potem pa se oglasite v župniji, v
kateri je pokojnik živel. S seboj prinesete dokumente
o pokojniku, Z župnikom se boste pogovorili o poteku krščanskega pogreba. Ob pogrebu se priporoča,
da se za pokojnika darujejo pogrebna sveta maša,
sveta maša 7. dan po pogrebu in sveta maša 30. dan
po pogrebu. Prav tako se priporoča, da se za pokojnika daruje sveta maša vsaj enkrat letno (na obletnico smrti). Namesto cvetja in sveč na grob lahko
darujemo za svete maše, za potrebe cerkve ali druge
dobrodelne namene.
OBHAJILO ZA BOLNIKE se deli na prve petke v mesecu. Če želite opraviti sveto spoved, prejeti sveto
obhajilo ali zakrament BOLNIŠKEGA MAZILJENJA na
domu pokličite župnika. Prav tako pa se lahko z župnikom dogovorite za reden mesečni obisk na domu.
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ŽUPNIJSKA PISARNA
Uradne ure so v torek, sredo in četrtek od 14.00 do
15.00 ure in vsak dan po sveti maši. Po dogovoru se
lahko oglasite tudi izven uradnih ur.
SVETE MAŠE
med tednom: 7.30 in 19.00
(ob ponedeljkih je samo večerna sveta maša)
ob nedeljah: 8.30, 10.00 in 19.00

