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Beseda živega Boga
ZA 3. IN 4. POSTNO NEDELJO
Rekel je vinogradniku:
»Glej, tri leta je, kar hodim
iskat sadu na tej smokvi,
pa ga ne najdem.
Posekaj jo torej;
čemu še zemljo izrablja?«
Ta mu je odgovoril:
»Gospod, pusti jo še to leto,
da jo okopljem in pognojim,
morda bo obrodila sad;
če pa ne,
jo boš potlej posekal.«
(Lk 13,7-9)

Oče pa je velel
svojim služabnikom:
»Brž prinesite najboljše
oblačilo in ga oblecite,
in dajte mu prstan na roko
in čevlje na noge;
in pripeljite pitano tele
in ga zakoljite in jejmo
ter se veselimo;
zakaj ta moj sin je bil mrtev
in je oživel;
je bil izgubljen
in je najden.«
(Lk 15,22-24)

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE
Postna predavanja
Že v prejšnjih Oznanilih smo vas povabili na prvo postno predavanje, ki bo
v nedeljo, 21. februarja, ob 19.00, ko bo
med nami upokojeni nadškof dr. Anton
Stres. Kot veliki mislec in filozof nam
bo spregovoril o nevarnem mišljenju
levo usmerjene družbe, kar izziva vedno
nova nesoglasja s klasičnim mišljenjem.
Toplo vabljeni vsi, povabite pa tudi svoje
sosede in prijatelje.
Naslednjo nedeljo, 28. 2., bosta ob
19.00 prišla k nam zakonca Bukovec, ki
nam bosta iz prakse govorila o podlagi
in temeljih za dobro in srečno življenje.
Zadnje postno predavanje bo imel
sedanji študentski duhovnik mag. Tone
Česen, ki bo posvetil svoje misli zlasti
usmiljenju in spravi. Zanimivo bo za
mladino in starejše. Vsa letošnja postna
predavanja so nadvse aktualna, zato
upamo, da se jih boste z veseljem udeležili.

Iz opazovanja življenja
v naši župniji
V teh Oznanilih bi rad z vami pokramljal o našem župnijskem življenju. Vedno je dobro, da človek opazuje, pa ne le
župnik, tudi vi, kako živimo, kaj delamo,
kaj bi se dalo izboljšati. Postni čas je kot
nalašč za to. Seveda vedno dobrohotno,
z željo, da bi vsi živeli čim lepše, čim kakovostnejše in seveda čim bolj po Božji
volji.

Križev pot, ki je v postu še posebno
lepa molitev in v kateri se vsak človek
najde in dobi pomoč za nošenje svojega križa, bi letos radi ponudili vsem
učencem, ki obiskujejo verouk. Javno
molimo križev pot v naši župniji vsak
petek pred sveto mašo in vsako nedeljo
ob dveh popoldne. Še posebno bi želel,
da se ga udeležite v nedeljo v cerkvi, ko
ministranti, kot naši zastopniki, hodijo
od postaje do postaje, mi pa glasno premišljujemo Jezusovo trpljenje in svoje
lastno življenje. Vsak šolar naj bi se ga
udeležil vsaj enkrat, da spozna to lepo
pobožnost. Dobil bo tudi posebno podobico, ki naj jo pokaže pri verouku.
Šolske maše v postnem času naj bi bile
tudi en dokaz naše hvaležnosti Jezusu za
odrešenje. Na sestanku vseh katehistov
smo naredili sledeč spored. Šolske maše
naj bi bile ob sobotah ob osmih zjutraj.
Ker je teh sobot malo, naj bi se jih udeležilo po več razredov. Višji razredi naj
berejo Božjo besedo in uvode, nižji naj
pripravijo prošnje in zahvale, vsi pa sodelujejo s petjem in glasno molitvijo.
V soboto, 27. 2., naj se te svete maše
udeležijo učenci 9. in 2. razreda.
V soboto, 5. 3., učenci 8. in 2. razreda,
v soboto, 12. 3., učenci 7. in 5. razreda, v
soboto, 19. marca, ko je praznik svetega
Jožefa in bo sveta maša ob 9.00, pa učenci 6., 4. in 3. razreda. Sodelovanje si bodo
razdelili pri veroukih.
Koledar dogodkov v tem letu bo priložen tej številki Oznanil. Poglejte si, kdaj
so žegnanja, krstne nedelje, prvo obha-

jilo pa tudi vsakdanje pobožnosti in uradne ure. Tega lista ne vrzite proč, ampak
ga imejte na vidnem mestu, saj človek
pogosto marsikaj pozabi.

Duhovna priprava na veliko noč bo letos za vse pevce obeh mešanih zborov,
in sicer v ponedeljek po tihi nedelji, 14.
marca. Že sedaj vabimo vse pevce, da
bi si rezervirali ta dan čas od 18.00 do
20.00. Doslej smo imeli tako pripravo, v
veliko zadovoljstvo, za člane ŽPS in ključarje, letos pa bo za drugo pomembno
skupino župnijskih sodelavcev – za pevce. Prisrčno vse vabimo.
Nekatera opozorila glede sodelovanja
pri svetih mašah
Cel postni čas do velikonočne vigilije bomo po povzdigovanju na vzklik
SKRIVNOST VERE odgovarjali TVOJO
SMRT OZNANJAMO, GOSPOD, IN TVOJE
VSTAJENJE SLAVIMO, DOKLER NE PRIDEŠ V SLAVI.
Kdaj vstanemo pred evangelijem?
Takoj, ko duhovnik vzame knjigo evangelijev, ki je položena sredi oltarja, in
jo dvignjeno nese na ambon. Razen v
postnem času takrat pojemo alelujo in
se veselo pripravljamo, da bomo slišali
besedo Jezusa, našega Gospoda in Odrešenika. Petje aleluje je podobno našemu
vriskanju, ki je vedno izraz največjega
veselja in radosti, zato jo skušajmo peti
vsi ali pa vsaj v duhu spremljajmo pevce,
če jo sami pojejo.
Tudi pri vseh duhovnikovih pozdravih
in molitvah naj vse Božje ljudstvo glasno
odgovori ali odpoje, saj duhovnik moli v
imenu vsega ljudstva.
Sveta tihota si težko utira pot v naša
bogoslužja. A je nujno potrebna. Pri sveti maši smo na poseben način povezani z Bogom in med seboj. Medsebojno
povezanost pokažemo z vso molitvijo in

petjem, posebno pa še, ko si spoštljivo
in ljubeče podamo roke. Je pa nevarnost, da bi kdo mislil, da mora podati
roko čim več ljudem. Podamo pač svojim najbližjim, v duhu pa zaobjamemo
vse navzoče.
Bog ljubi tišino in govori navadno v
tihoti. Mi pa mu skoraj ne damo priložnosti, ker stalno nekdo govori ali poje.
Zato smo se že pri misijonu dogovorili,
da bomo nekaj minut po obhajilu tiho.
Ponovno vabim organiste in vse, ki začenjate petje, da ko se preneha obhajati, se
preneha tudi peti in je čas, ko prisluhnemo Bogu ali pa se tiho, intimno z njim
pogovarjamo.

Glede molitve rožnega venca bi se najprej rad zahvalil vsem, ki molite naprej,
pridite pa dovolj zgodaj, da lahko skupaj
molimo. Ponovno spomnim, da pri molitvi rožnega venca spadajo pri vsaki desetki molitev Očenaš, 10 molitev Zdrava Marija in molitev Slava Očetu. Ko je
Marija molila pri prikazovanju v Lurdu z
Bernardko rožni venec, ni premikala ust
pri molitvi Zdrava Marija, zelo spoštljivo
in počasi pa je molila molitev Slava Očetu. Potrudimo se tudi mi, da bo res naša
molitev v slavo Presvete Trojice.
Posebej bi se rad ponovno zahvalil
Bogu, ki nam je navdihnil idejo, da imamo vsak ponedeljek v kapeli cel dan
Jezusa kot gosta med nami. Število častilcev se ne manjša, ampak raste. Tudi
možje so vedno močneje zastopani. Prepričan sem, da je to največji vir Božjega
blagoslova, saj vsi vemo, kako so ljudje
drli tja, kamor je prišel Jezus, iz katerega je izhajala moč. Tako je tudi danes,
le da marsikdo pozabi, kdo je v življenju
najvažnejši. Ni pa nujno, da vztrajamo
v molitvi celo uro. Tudi nekaj minut za
prisrčen pozdrav je nadvse dragocen.
Hvala tudi vsem, ki se po vaseh zbi-

rate k molitvi. Če le morete, preberite tudi odlomek
Svetega pisma, in če vam kaj ne bo jasno, si zapišite in
vam bo ob priložnosti razložil duhovnik.

Klečalniki v klopeh niso namenjeni, da bi dajali gor
noge, pač pa da nanje pokleknemo. Sedaj so klopi toliko nižje, da so prilagojene sedenju in pokleku. Je pa
ravno ta teden izrazil neki mož veselje, kako je lepo, ko
so tla v klopeh topla in so noge na toplem.

Pon. 22. 2.
Sedež. a.
Petra

Vid.
Pon.

7.30 Frančiška Novak, obl., Vodice
Za zdravje Marka Šiknovca
18.00 Ana in Frančiška Brodnik

Tor. 23. 2.
Polikarp

Vid.
Kom.

18.00 Anton Cimerman, obl., Hrib
18.00 Ana in Jože Dernulc

Sre. 24. 2.
Matija

Vid.

Čet. 25. 2.
Valburga

Vid.
I. G.

7.00 Milan Prijatelj, obl., V.
18.00 Milan Kovačič, 30. dan
Starši in Franc Glač, obl. B. v. 21
18.00 Marija in Lojze Jagič

Pet. 26. 2.
Branko

Vid.

18.00 Dušan Godec, 30. dan
Amalija Grandovec, obl., C.

Sob. 27. 2.
Gabrijel

Vid.
Kom

8.00 Anžkovi, Pdc.
18.30 Vsi Mesojedec in Žnidaršič

Ned. 28. 2.
3. postna
Roman

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00
10.30
18.00

Pon. 29. 2.
Antonija

Vid.
Pon.

7.30 Vinko Lenarčič
18.00 Jože Škulj

Tor. 1. 3.
Albin

Vid.
Kom.

18.00 Ljubica Strnad, Pdc., obl.
18.00 Jože Rigler

Sre. 2. 3.
Neža

Vid.

Čet. 3. 3.
Kunigunda

Vid.
Vid.

18.00 Vsi Pečnikovi, Pdc. 9
18.00 Jože in Marija ter druž Kastelic, Z. v.

Pet. 4. 3.
PRVI PETEK

Vid.

18.00 Marija Erčulj, obl., Zg.
Darja Mohar

Sob. 5. 3.
PRVA SOB.

Vid.
Kom.

8.00 Pavla Žgajnar, obl., C.
18.30 Rusovi 117

Ned. 6. 3.
4. postna
Nika

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00
10.30
18.00

Za farane
Alojz Somrak, obl.
Alojz Zupančič, C. 29, obl.
Ana in Stane Škulj, obl., Zg.

REDNA SEJA ŽPS bo ta
ponedeljek, 22. februarja,
ob 19.00, ker so bile prejšnji teden počitnice.

Dogodki v
župnijski družini
Poslovili smo se od Milana
Kovačiča iz Podpeči, ki je
umrl v 77. letu starosti,
in od Dušana Godca, ki je
umrl v 87. letu starosti. S
krstom pa smo sprejeli v
župnijo Urbana Jakopiča
iz Podpeči.

✝
Ob smrti Dušana Godca so dali Severjevi iz B. v.
za 2 maši.

✝
Ob smrti Marije Šporar iz Podgorice pa Štacnarjevi za 2 maši.

7.00 Marija Ljubi, obl.

Za farane
Marija in Anton Petrič, obl.
Janez Šuštar, M. v.
Druž. Hegler, Pdg.
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