št. 3, 7. februar 2016

Beseda živega Boga
ZA 1. IN 2. POSTNO NEDELJO

Jezus se je vrnil od Jordana
poln Svetega Duha;
in Duh ga je vodil po puščavi
štirideset dni,
hudič pa ga je skušal.
Tiste dni ni nič jedel;
ko pa so minili, je bil lačen.
Tedaj mu je hudič rekel:
»Ako si Božji Sin,
reci temu kamnu,
naj bo kruh.«
In Jezus mu je odgovoril:
»Pisano je: 'Naj človek ne živi
samo od kruha.'«

In ko je molil, se je podoba
njegovega obličja spremenila
in njegovo oblačilo je postalo
belo in se je svetilo.
In glej, dva moža
sta govorila z njim;
bila sta Mojzes in Elija;
prikazala sta se v veličastvu
in govorila o njegovi smrti,
ki ga je čakala v Jeruzalemu.
Prišel pa je iz oblaka glas,
ki je govoril:
»Ta je moj Sin, moj Izvoljenec,
njega poslušajte!«

(Lk 4,1)

(Lk 9,29-31,35)

IZ ŽIVLJENJA
NAŠE ŽUPNIJE

Pričevanje o
ozdravljenju migrene
Že od 15. leta sem imel močne glavobole, po ugotovitvah zdravnikov klasično migreno. Obiskoval sem zdravnike,
se zdravil s tabletami, se podvrgel akupunkturi, obiskoval različne bioenergetike, glavoboli pa so ostali. Bolezen me
je spremljala 40 let, običajno s hudimi
bolečinami ob koncu tedna.
V letu 2005 sem se v mesecu juliju
udeležil seminarja p. Jamesa Manjackala
na Kureščku. Pred tem sva se z ženo teh
poletnih vikend seminarjev udeležila že
nekajkrat. Šotor, ki je bil postavljen v ta
namen, je bil za množico udeležencev
vedno premajhen. Karizmatik p. James
je vodil molitve in čaščenje sv. Evharistije po celodnevnem programu, zaključil
pa s sveto mašo.
V popoldanskem času je običajno
vključil tudi prošnje za ozdravljenje.
Vedno je najprej opozoril, da ozdravlja
Jezus po naših prošnjah in molitvah. V
svojem videnju je našteval ozdravitve raznih zasvojenosti in ozdravitve od težkih bolezni nekaterih prisotnih. V drugem delu smo doživeli tudi pričevanje
tistih, ki so po božjem usmiljenju prejeli
ozdravitev.
Človek, ki ga težijo razni problemi,
ima vedno na zalogi veliko prošenj, takšnih in drugačnih. Prav tako tudi jaz.
Med molitvijo za ozdravljene sem kar
naenkrat slišal, da Gospod ozdravlja od
migrene več oseb. Nekatere je imenoval z imeni. Ker sem bil bolj zadaj, vseh
imen nisem razumel, tudi svojega ne.
Sam pri sebi sem si mislil, da te milosti
nisem vreden. Vendar me je neka slutnja

vseeno navdala z upanjem.
Naslednji vikend nisem imel glavobola, pa tudi naslednji mesec ne. Od takrat
je minilo že deset let in v tem času niti
enkrat nisem dobil napada migrene.
Sem čudežno ozdravljen. Hvala ti, Jezus.
Vse prevečkrat se takrat, ko smo v stiski, obračamo na razne zdravilce. Pozabljamo pa na edinega pravega zdravilca,
ki nas lahko ozdravlja ne samo od teh
zemeljskih tegob, ampak nas vodi k večnemu zdravju in sreči.
V zahvalo za čudež pa me večkrat
prevzame, da tudi drugim izpovem o
mojem ozdravljenju. Božje usmiljenje je
veliko tudi za grešnike.
Jože Lenarčič

Klarise vabijo mlade na 24. Klarin dan
v Nazarje, 12. in 13. februarja, pod naslovom USMILJEN IN MILOSTLJIV JE GOSPOD.
Petek, 12.2., ob 18.30 – večernice
(kdor more), ob 19h zbiranje, ob 19.30
dr. Anton Štrukelj: Božje usmiljenje – vir
upanja (pogovor in možnost za sveto
spoved. Večerja in nočna molitev.)
Sobota, 13.2., ob 7.30 – hvalnice, ob
9.00 dr. Karel Gržan: Izgubljeni, a najdeni, smo prepoznali pot v življenje (pogovor in možnost za sveto spoved. 11.30
sveta maša, 12.30 kosilo.)
Vsi mladi lepo vabljeni!

Postni čas – čas milosti
in rešitve
Postni čas pričenjamo vsako leto s
pepelnico, ki je spokoren dan in strogi
post, ko se odrasel kristjan sme najesti
le enkrat na dan, vsi pa se morajo zdržati mesa in mesnih jedi. Tak strogi post je
samo še na veliki petek. Vse petke v letu

je zdržek od mesa in mesnih jedi, le da
na petke izven postnega časa lahko zdržek nadomestimo s kakim drugim dobrim delom (obisk bolnika, več molitve,
obisk svete maše in podobno). Govoriti
danes o pokori in postu je težko, ko živimo v blagostanju in nam je odpoved
pogosto tuja stvar. Kristus pa je izbral
ravno pot pokore in odpovedi, pot žrtve
in trpljenja, da nam je zagotovil vstajenje in večno srečo. Če hočemo doživeti
radost velike noči, moramo s Kristusom
tudi po poti odpovedi in žrtve. Ne pozabite v postu na molitev križevega pota,
ki bo vsako nedeljo ob 14h in vsak petek pred večerno sveto mašo, radi pa jo
zmolite tudi kdaj sami, saj je križev pot
molitve, v kateri se vsak človek najbolj
najde.

Postna predavanja imajo v naši župniji
že dolgo tradicijo. Kdor se jih udeležuje, je hvaležen za mnoga spoznanja, saj
vedno vabimo razgledane ljudi, ki nam
osvetlijo različne probleme. Danes mora
človek veliko vedeti, da se lahko zdravo
in pametno odloči.
Prvo postno predavanje letos bo v nedeljo, 21. februarja, ob 19h, imel nadškof
dr. Anton Stres. Govoril bo o nevarnem
mišljenju levo usmerjene družbe. On
kot mednarodno priznani strokovnjak
za filozofijo in sociologijo nam bo pojasnil, kam lahko pripelje napačno mišljenje določene družbe in kakšne posledice
lahko nastanejo. Vljudno vabljeni, povabite pa tudi prijatelje, ki jih te stvari zanimajo.
Redna seja ŽPS v februarju bo v ponedeljek, 15. 2., ob 19h. Vse člane vabimo,
da si preberete iz priročnika DRUŽINA
NA POTI K IZVIRU na str. 32 do 35 Nekdo je bil tam.

»Ponosna sem, da bom ležala v lepi
cerkvi«, je rekla žena, ko je prinesla svoj

dar za obnovo župnijske cerkve. Večina
faranov, ki čutite s svojo cerkvijo in imate občutek za lepo, še vedno s hvaležnostjo prinašate svoje darove, za kar smo
vam iz srca hvaležni. Koliko so morali
naši predniki žrtvovati, da so naredili toliko in tako lepih cerkva! Mi jih z enako
ljubeznijo skušamo obnavljati. Bog vam
vaše razumevanje in dobroto povrni.

Družinska maša
V nedeljo, 14. 2. 2016, ob 10. 30, bo
oratorijska sveta maša. K njej ste povabljeni prav vsi:
- otroci, ki ste že bili kdaj na Oratoriju in bi se radi spomnili vsega lepega,
kar smo skupaj doživeli,
- otroci, ki se Oratorija še niste udeležili, pa bi želeli videti, kakšno je vzdušje, ko se animatorji odločimo, da vam
pripravimo en super teden,
- starši, stari starši, tete in strici pa tudi
vsi drugi, ki potrebujete nekaj duhovne hrane in pozitivne energije.
Otroci, pripravite prošnje in zahvale.
Skupaj s starši pa pridite že pol ure pred
pričetkom svete maše, da zvadimo pesmi, ki jih bomo peli.
Mi se že veselimo. Kaj pa vi? :)

Ob smrti svojcev
so darovali:
✝
Ob smrti Antona Prelesnik je dala
dar za cerkev tudi Ljuba Penko.
✝
Ob smrti Darje Mohar je dal brat Ivan
z družino za 6 maš.
✝
Ob smrti JULIJE ŠTRUBELJ so darovali: hči Anica z družino dar za cerkev in za

3 maše, sin Alojz z družino dar za cerkev in za 5 maš.
Dar za cerkev in po 1 mašo so dali: Bakalovi iz Pdč., Polančevi iz B.v., vnuk Tomaž in Jakopičevi. Dar za cerkev
so dali: Rezka Hočevar iz Grosupljega, Marija Prijatelj,
Angela Novak, V.32c in Zrnecovi iz Z.R. Za maše pa so
dali: Jerkinovi (1), Blaž, Jernej in Simona (1), Jožefovi,

Pon.

7.30 Milan Kovačič, 8. dan
Janez in Frančiška Tomšič, Zg. 58, o.
18.00 Edvard, Ivana in Alojz Lenarčič, obl.

Tor. 9. 2.
Apolonija

Vid.
Kom.

18.00 Darja Mohar, 30. dan
18.00 Dušan Buščaj

Sre. 10. 2.
PEPELNICA
Sholastika

Vid.
Vid.
Kom.
Pon.

8.00
18.00
18.30
19.00

Čet. 11. 2.
Lurška
Mati B.

Vid.

18.00 Dušan Godec, 8. dan
Rozi in Tone Vidmar, Zg., obl.
18.00 Jože in Terezija Jamnik

Pet. 12. 2.
Humbelina

Vid.

18.00 Fanči Sever, 30. dan
Tončka Pugelj, Vid., obl.

Sob. 13. 2.
Jordan

Vid.
Kom

8.00 Robert Škantelj, Pdg., obl.
18.30 Starši Mustar in vsi Šmucovi, K. 51

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30 Za farane
9.00 Jože in starši Levstik
10.30 Vsi Selovi, Zg., obl.
Stane Brlan, obl.
18.00 Anton Francelj, V., obl.

Vid.
Pon.

7.30 Starši Strah
18.00 Franc in Julija Škulj

Vid.
Kom.

18.00 Terezija Žnidaršič in starši Smolarjevi
18.00 Jelka Samec in Janez Češnovar
Kristina Brodnik

Pon. 8. 2.
Bakhita

Ned. 14. 2.
1. postna
Valentin
Pon. 15. 2.
Klavdij
Tor. 16. 2.
Onezim
Sre. 17. 2.
Silvin

Vid.

I. G.

Vid.

Čet. 18. 2. Vid.
Frančišek R. Pdg.

Za blagoslovljen postni čas
Ivan Hočevar, obl.
Anton Adamič, K. 123, obl.
Vidmarjevi

7.00 Frančiška Purkat, Presdtr.
Jože Zakrajšek
18.00 Julija Štrubelj, 30. dan
18.00 Starši Gačnik, Pdg.

Pet. 19. 2.
Konrad

Vid.

18.00 Jože Erčulj, Z.v., obl.
Franc Ahačevčič, Pdč.

Sob. 20. 2.
Jacinta
in Fran

Vid.
Kom.

8.00 Mojca Šuštar, M.v., obl.
18.30 Alojz Hočevar, obl.
Škantelovi in Jože Jančar

Ned. 21. 2.
2. postna
Peter
Damjani

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00
10.30
18.00

Za farane
Milka in vsi Francelj
Jože, Slavka Blatnik, Jožica Gorenčič, o.
Jože Marolt, V. 68, obl.

B.v. (1), Klančarjevi (1),
Primaževi, Pdg. (1), Koščeva Tina (1), vnuk Primož (2), Vnukinja Darja
(1), Alenka in Ciril Hočevar (1), Grmovi, Z.v. (1),
Šinkovčevi iz Lj. (1), Maroltovi, Z.v. (1), Maroltovi,
Kranj (1), sestrične Silva,
Majda, Mirjam in Nuša
(3), Rajarjeva mama (1)
in žene iz B.v. (6).
✝
Ob smrti MILANA KOVAČIČ so darovali: žene
in hčerke dar za cerkve
in za 10 maš, Ema Šuštar
in Igor sta dala dar za
cerkev in za 1 mašo, dar
za cerkev in po 2 maši so
dali Jagrovi iz Kom., Dani
iz Nemčije in brat France.
Sodelavci iz šole Sodražica so dali dar za cerkev in
za 4 maše. Dar za cerkev
so dali Kastelic iz Predstrug in Kmetijska zadruga, za 1 mašo pa je dala
Urška Retar iz Senožeč.
✝
Ob smrti DUŠANA
GODEC so darovali: dar
za cerkev domači, dar za
cerkev in za 5 maš sestra
Anka z družino, dar za
cerkev in za 1 mašo nečakinja Stanka, za maše pa
so dali: bratranec Janez
(1), Smrekarjevi, Pdg. (1),
Kukovčevi, Pdg. (1), Zrnečevi, C. (1), Shawishevi (1)
in Janezovi (1).
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