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Molimo ob božji besedi

Gospod, hvala ti,
ker vodiš naše misli, besede in dejanja,
ker smo tvoji ljubljeni otroci
in ker vedno obrišeš naše solze
in nam pomagaš, da začnemo znova.
Hvala za tvojo veliko obljubo
po preroku Izaiju:
»Jaz te ne pozabim.«
Prosimo te, naj tudi mi
nikoli ne pozabimo,
da smo tvoji otroci. Amen.

Hvala ti, Jezus,
da si premagal smrt in greh
ter nam pokazal pravo pot
miru in ljubezni.
Hvala, da nas krepčaš,
tolažiš in nam pomagaš
pri naših nenehnih padcih
pod težo greha in preizkušenj.
Hvala, da si vedno z nami,
pa četudi te zaradi svoje slabotnosti
vedno znova razočaramo.
Pomagaj nam, da bi tudi mi
s svojo odločno držo (po tvojem vzoru)
kdaj znali prepričati »satana«,
da odide od nas.

Izposojeno pismo –
So skupine res tako
potrebne?
Ena mojih največjih skrbi in bolečin
je, ko opažam, kako se zlasti zakonci
težko odločijo, da bi se vključili v kako
zakonsko skupino. Ponekod je to veliko bolj samoumevno, saj se zakonci
zavedajo, da jim zgolj nedeljska maša
ne more dati dovolj hrane in moči, ki
jo današnje življenje zahteva. V reviji
NAŠA KATEHEZA sem bral zelo lep članek, ki vam ga v skrajšani obliki posredujem.
Danes doživljamo v naši družbi veliko napadov na družino, zato je tako
potrebno, da se zakonci povežemo
med seboj in se podpiramo v dobrem.
Ko skrbimo za svojo osebno in duhovno rast, opazimo, da imata tudi zakonca različne potrebe in želje. Kako
jih uskladiti? Kako sprejeti različnost?
Uskladiti svoje želje in potrebe ni enostavno. Ko se v zakonski skupini pogovarjamo o svojih izkušnjah in doživljanju osebne vere, ne ocenjujemo in ne
sodimo drugih, ampak jih sprejemamo takšne, kakršni so, se pa od drugih
lahko marsikaj naučimo. Vsi se čutimo
sprejete in ob različnih mnenjih in izkušnjah lažje naredimo korak naprej,
ki bi ga sicer ne mogel in ne znal.
Ko vidiva, da drugi doživljajo podobne medsebojne in osebne krize, vzgojne
težave, pritiske od zunaj, nama je lažje, saj ugotoviva, »da sva normalna«.
Ko slišiva, da se tudi drugi srečujejo z
vprašanji o veri in z nama skupaj molijo, se najina vera utrjuje. Veliko vlogo

ima tudi duhovnik, ki je na naših srečanjih vedno prisoten, saj nas bogati s
svojo izkušnjo vere in blagoslovom, ki
ga vedno znova kliče na naše zakone
in družine.
Tako sta napisala zakonca Mihaela
in Igor Žnidaršič. Izhajata iz župnije,
kjer je več zakonskih skupin in so vanje vključeni zakonci tudi iz več drugih župnij. Kako lepo bi bilo, če bi se
tudi iz naše župnije zakonci povezali
in povabili še koga iz sosednjih župnij
v skupine, v katerih bi skupaj reševali
probleme in se veselili uspehov. Kar
dvoje postnih predavanj bo letos govorilo tudi o tem, zato prav lepo vabljeni.

IZ ŽIVLJENJA
NAŠE ŽUPNIJE
O dilemi Kdo ima daljšo mašo, iz
prejšnjih Oznanil, ni bilo nobenega
odziva. Oba z g. Marinkom imava nedeljsko in delavniško mašo dolgo približno enako. Gotovo pa so maše pri
različnih slovesnostih in devetdnevnicah daljše, ker je več petja in molitve, a
to je glavni namen bogoslužja. K maši

ali pobožnosti ne pridemo zato, da bi
čim prej minila in da zadostimo neki
dolžnosti. Sveti Janez Vianej je rekel
svojim vernikom, da bi nekateri radi
prišli Bogu povedat samo eno: da oni
gredo. Kdor pride s pravim namenom
k bogoslužju, je prišel zato, da bi počastil Boga, sebe pa duhovno obogatil
in šel okrepljen svojim dolžnostim in
nalogam naproti.
Klarise v Nazarjah vabijo na 25. Klarin dan mladih, ki bo pod geslom Kar
koli vam reče, storite! V Petek, 3. 3. se
prične ob 18.30 (kdor more) z večernicami. 19.00 zbiranje, 19.30 predavaje dr. Karla Gržana. Večerja in nočna
molitev.
V soboto, 4. 3., ob 7.30 hvalnice, ob
9.00 govor p. Andreja Pollaka, OFM in
Janeza M. Suhoveršnika, nato možnost
za sv. spoved. Ob 11.30 sveta maša, ob
12.30 kosilo.
Z veseljem pričakujejo tudi mlade
iz naše župnije. Radi se odzovite.

Postni čas v naši župniji
Postni čas je najsvetejši čas v letu,
saj nas 40 dni pripravlja na največje
dogodke našega odrešenja, na Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje. Vsak
kristjan se potrudi, da bi ga preživel
čim lepše in duhovno bogato. Pričnemo ga na pepelnico, ki je letos 1. marca. Ta dan se udeležimo svete maše in
spokornega dejanja pepeljenja, je pa
tudi strogi post, ki je samo še na veliki
petek, ko se odrasel vernik sme najesti
le enkrat na dan, obenem pa je zdržek

od mesa in mesnih jedi, kar pa je tudi
vsak petek. Ob petkih zunaj postnega
časa smemo nadomestiti zdržek s kakim drugim dobrim delom (obisk bolnika, več molitve itd.) Cerkev nas želi
s postom spomniti, da smo vsi dolžni
delati pokoro za svoje in tuje grehe.
Poleg odpovedi in posta naj bi v
postnem času več molili in premišljevali zlasti Jezusovo trpljenje, ki nam
ga na poseben način prikaže KRIŽEV
POT. Ta pobožnost, v kateri spremljamo Jezusa na 14 postajah od smrtne
obsodbe do smrti na križu, ki pa nam
kaže že na vstajenje čez 3 dni, imamo
v naši župniji vsako nedeljo ob 14.00
v župnijski cerkvi, ob 15.00 pa v Ponikvah in Kompoljah. Križevemu potu
pridružimo še litanije, in kjer je navzoč duhovnik, podeli tudi blagoslov z
Najsvetejšim. Križev pot molimo tudi
vsak petek pred sveto mašo pa tudi
vse molitvene skupine ga rade molijo
pri svojih srečanjih.

POSTNA PREDAVANJA, ki jih imamo vsako leto, nam
pomagajo poglabljati našo vero in nas spodbujajo k
zavzetemu krščanskemu življenju. Letos bomo imeli 4 postna predavanja, in sicer ob nedeljah ob 19.00
zvečer v dvorani župnišča.
Prvo postno predavanje bo imel v nedeljo, 5. marca
ribniški dekan mag. Anton Brčan. Letos je Plečnikovo
leto, dekan Brčan pa je velik strokovnjak za Plečnika
in nam bo predstavil njega kot vrhunskega arhitekta

Pon. 20. 2.
Jacinta,
Franč.

Vid.
Pon.

7.30 Djakučić Manda, Ivan, Franja,
Matej, Joža
18.00 Kristina in Karel Lenarčič

Tor. 21. 2.
Peter Dam.

Vid.
Kom.

18.00 Jože Marolt, obl., Vid.
18.00 Starši Mustar in vsi Šmucovi,K.51

Sre. 22. 2.

Vid.

Čet. 23. 2.
Polikarp

Vid.
I. G.

18.00 Za zdravje B.
18.00 Marija in Jože Jagič

Pet. 24. 2.
Matija ap.

Vid.

18.00 Milan Prijatelj, obl., Vid.
Miro Šporar

Sob. 25. 2.
Valburga

Vid.
Kom

8.00 Stanislav Božič, 30. dan
18.30 Starši Sever, Branka in Vesna Meglen

Vid.
Ned. 26. 2.
Pon.
8. med letom
Vid.
Branko
Vid.
Pon. 27. 2.
Gabrijel,
Ž.M.B.

Vid.
Pon.

Tor. 28. 2.

Vid.

Sre. 1. 3
PEPELNICA

Vid.
Vid.
Kom.
Pon.

in vzornega kristjana.
Drugo
predavanje
bo v nedeljo, 12. marca,
imel pesnik Leon Oblak,
ki bo ob svoji pravkar
izdani knjigi govoril o
neumrljivi duši in sedmih glavnih grehih,
kakor jih on, podobno
pa mi vsi doživljamo v
svojem življenju.
Zadnji dve predavanji bosta imela zakonska para, o tem pa vam
bom pisal naslednjič.

7.00 Starši Strah

7.30
9.00
10.30
18.00

Za farane
Alojz Somrak, obl.
Marija Šporar, Pdc.
Janez in Ana Strnad, Cesta

7.30 Amalija Grandovec, obl. C.
18.00 Vodičarjevi
7.30 Starši in Janez Novak, B.v. 19
7.30
18.00
18.30
19.00

Za uspeh postnega časa
Kristina Šuštar, obl., Pdc.
Klavdija Ahlin in Rozalija Nose
Vsi Brodnik

Čet. 2. 3.
Vid.
Neža Praška Vid.

18.00 Dušan Godec, obl.
18.00 Vsi Hrenovi, Pdc.

Pet. 3. 3.
PRVI PETEK

Vid.

18.00 Julijana Tomšič, obl.
Slavka Potokar

Sob. 4. 3.
Kazimir

Vid.
Kom.

8.00 Franc Novak, obl., B.v. 3
18.30 V zahvalo za zdravje, K. 72

Ned. 5. 3.
1. postna
Hadrijan

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00
10.30
18.00

Za farane
Marija in Anton Petrič
Jože Kralj, obl., M.v.
Vsi Purkatovi

Srečanje mladih z ribniškim kaplanom bo v
soboto, 25. februarja,
ob pol osmih zvečer.
Lepo vsi mladi vabljeni!
Škofijsko
srečanje
ŽPS bo za vse člane ŽPS
bo v soboto, 11. marca
od 9.00 dalje v škofovih
zavodih v Šentvidu.
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