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Misli ob Božji besedi in svetem Jožefu
Mnogi med nami danes godujejo,
saj je sv. Jožef pogost zavetnik
na naših tleh.
Sv. Jožef, ki se ga danes še posebej
spominjamo, je bil od Boga izbrani
rednik učlovečenega Božjega sina in
mož Kristusove matere device Marije. Bil
je sicer tih in ponižen mož, ki rad ostaja
v senčnem ozadju. Vendar ga je Božja
previdnost postavila v družinsko bližino
samega Kristusa in njegove Matere in
stoji zato v občestvu svetnikov izredno
visoko. Morda se tega premalo zavedamo in tega velikega svetnika ne cenimo
in častimo, kot bi to bilo potrebno.
Je pa današnja nedelja posebna priložnost, da se mu priporočimo, da bi
zmogli po njegovem zgledu sprejemati
in vzgajati svoje otroke ter (kakor on)
v slehernem trenutku sprejemati
Božjo voljo.

Gospod, deležni smo obilo milosti,
zato je beseda »hvala« zate premalo.
Zahvaliti se ti želimo
z življenjem samim,
ki je prav tako tvoj dar.
Daj nam zajemati
v brezmejnem studencu
tvoje žive vode.
Nauči nas,
da bomo znali ljubiti in služiti tebi
ter vsem bratom in sestram.
Amen.

Pogovor dvojčkov
v maternici
Marsikdaj slišimo vprašanje, zakaj se
nihče ne vrne iz večnosti in pove, kako
je tam. Podobni smo dvojčkoma.
V materinem trebuščku sta bila dvojčka. Prvi je vprašal drugega: »Ali verjameš
v življenje po rojstvu?« Ta odgovori: »Zakaj? Seveda! Nekaj mora biti po rojstvu.
Morda sva tukaj zato, da se pripraviva
na to, kar pride.« »Neumnost,« je dejal
prvi. »Življenja po rojstvu ni. Kakšno bi
sploh bilo takšno življenje?« »Ne vem,
a tam bo več svetlobe kot tukaj. Morda
bova s svojimi nogami hodila in z usti
jedla.« Dvomeči dvojček se je zasmejal:
»To je absurd! Hoja je nekaj nemogočega. In jesti z usti? Smešno. Hrano zagotavlja popkovina. Po rojstvu ne more
biti življenja. Popkovina je prekratka.«
Drugi otrok je ostal trden: »Mislim, da
nekaj obstaja in morda je drugačno kot
tukaj.« Prvi otrok je odgovoril: »Nikoli
ni še nihče prišel nazaj od tam...«

IZ ŽIVLJENJA
NAŠE ŽUPNIJE

Postne dejavnosti
V sredo, na pepelnico, smo pričeli postni čas. Mnogi se ta dan udeležite spokornega dejanja pepeljenja. Z njim priznavamo, da smo minljiva bitja, katerih
telesa se bodo prej sli slej spremenila v
prah. Ker pa človek ni samo telo, pač pa
ima tudi dušo – duha, ki nikoli ne umrje,
skrbimo, da bi bile naše duše čim bolj
lepe in svete in tako pripravljene na večno srečo, ki nam jo je Jezus zagotovil s
svojim vstajenjem.

Današnji človek je, zlasti mlajši, razpet v nenehno ponudbo, ki mu jo nudi
internet in druga digitalna sredstva,
kar mu hromi čut za naravo in za stik z
ljudmi, kar nemalokdaj povzroča prave
duševne in duhovne bolezni in stiske.
Verjetno bi bil digitalni post en dan v
tednu tem ljudem velika pomoč za duševno in duhovno zdravje.
Lahko pa tudi z računalnikom, pametnim telefonom ali televizijo posvetiš
nekaj minut Bogu. Poznaš akcijo #deli
Jezusa? BLAGOR TI! O blagrih bodo v
tem postu razmišljali naključni mimoidoči, duhovniki in pričevalci, ki bodo
posamezen blagor podkrepili z osebno
izkušnjo. Vse to vsak postni ponedeljek,
sredo, petek in nedeljo pošljejo na želen naslov, le prijavi se na spletni strani
pridi.com ali pa si oglej na Facebooku,
Youtubu in Exodus TV #deli Jezusa.
Vsak bi storil zelo dobro in koristno
delo, če bi se vključil v kako skupino, ki
se zbira k molitvi, pogovoru, čaščenju.
Samo nedeljska maša je za današnjega
kristjana premalo in potrebuje še druge spodbude.
V vsaki hiši in na mnogih krajih po
župniji so znamenja križa, ki nam stalno govorijo o neskončni Božji ljubezni
do vsakega človeka. V postu se za hip
ustavimo pred tem znamenjem in mu
recimo: Hvala, Gospod, za tvoje trpljenje in smrt, ki je prineslo odrešenje
vsem, ki ga hočemo sprejeti.
Slovenska KARITAS tudi za letošnji
postni čas priporoča 40 dni brez alkohola, zbiranje sredstev za pomoč na
območjih JV Evrope in vabilo k poglobitvi postnega časa. Tvarina je v zadaj
v cerkvi.
Ne pozabimo na molitev križevega
pota in na pripravljenost pomagati sodobnim ljudem na njihovem križevem
potu.

Obnašanje na pogrebu
Smrt se ne dogaja vsak dan, vsak pa
se z njo obvezno sreča. Prišla bo lastna
smrt, pa tudi smrt dragih oseb. Na pogrebe nekateri hodijo zelo neradi, čeprav je telesno delo usmiljenja tudi mrtve pokopavati.
Navade pri pogrebih so različne. Že ko
nam zvon naznani, da je nekdo umrl, je
prav, da ga v kratki molitvi priporočimo
Bogu. Zelo lepo je, da gremo pokojnega
kropit, saj s svojo navzočnostjo in molitvijo pokažemo spoštovanje in ljubezen
do rajnega in do domačih. Dokler človek
sam ne izkusi smrti bližnjega, ne razume, koliko pomeni ta izraz spoštovanja
do tvojega umrlega.
Ko se zbiramo k pogrebu, se navadno
srečajo mnogi sorodniki in znanci. Razumljivo je, da se marsikaj pogovorijo,
ni pa najbolj na mestu vpitje in smeh. Ko
se približa za pogreb duhovnik, naj bi se
vsi umirili in tiho molili za rajnega.
Kar precej zmede je, ko sprevod pride
v cerkev. Lepo je, da bi vsi vstali in stali
tako dolgo, da duhovnik zmoli glavno
mašno prošnjo. Če je govor na začetku,
vam bo duhovnik pokazal, da sedite.
Tudi ko se prične sprevod na pokopališče, je lepo, da bi stali.
Najbolj čudno pa je pri obhajilu. Marsikdaj preberemo, da obhajilo ne spada
k pogrebnemu obredu. Vsako obhajilo je
srečanje človeka z živim Bogom, ki prihaja k nam pod podobo kruha. Moti pa,
da nekdo, ki že kdo ve kdaj ni bil pri spovedi in prejel obhajila, tega na pogrebu
prejme, drugi pa, ki redno prihajate vsako nedeljo k obhajilu, pri pogrebu tega
ne prejmete. Pri pogrebu molimo za rajnega, obhajilo pa prejmemo zase. Naravno bi bilo, da tisti, ki bi prejel obhajilo
pri nedeljski maši, četudi bi isti dan že
bil pri obhajilu, prejme obhajilo tudi pri
pogrebu. Ko da zvonček znamenje, da se
prične obhajilo, naj vsi, ki ste v cerkvi in
želite prejeti ta sveti zakrament, posta-

vite v vrsto in pridete k oltarju. Ne silite
domačih, ki morda sploh niso pripravljeni za obhajilo, imajo pa radi pokojnika
in so prišli k pogrebu iz spoštovanja do
njega. Hvale vredno pa je, da marsikateri
svojci pokličete pred pogrebom duhovnika za sveto spoved, ker bi se radi tudi
v obhajilu srečali z Bogom.
Sam Bog ve, kako veliko dobro delo
pa napravimo rajnemu, ko se po pogrebu zanj zbiramo k molitvi.
PRAZNOVANJE SVETEGA JOŽEFA bo
letos, ker je njegov praznik na 3. postno
nedeljo, v soboto, 18. marca. Lepo vabljeni k svetim mašam.
Žegnanje v Hočevju bo v nedeljo, 19.
marca, s sveto mašo ob 10.30.
POSTNI PREDAVANJI, ki bosta v nedeljo, 4. marca, o liku arhitekta Jožeta Plečnika, in ga bo imel dekan mag. Anton
Brčan, in 12. marca, ko bo med nami pesnik Leon Oblak, ki bo govoril o svojem
delu o Neumrljivi duši in sedmih glavnih
grehih, ob 19.00 v župnišču, smo že objavili in vas pričakujemo.
V nedeljo, 19. marca, pa bosta med
nami zakonski par Matej in Petra Berčan, ki nam bosta govorila o zakladu,
ki sta ga našla, in ta je pogovor. Zadnje
postno predavanje bo letos na tiho nedeljo. Imamo izredno srečo, da bosta
med nami zakonca Marko in Katarina
Nzabandora. Ga. Katarina je napisala
več izredno uspešnih knjig, ki krožijo
tudi med našimi zakonci, in nam bosta
spregovorila o temi, kako je Bog z nami
tudi v najtežjih preizkušnjah. Vse, zlasti
pa zakonce, prav lepo vabimo.
Interesne birmanske skupine ste se vse
vsaj delno vključile v delo. Pritrkovalska
skupina bo imela svoje srečanje in praktično delo v soboto, 11. marca, ob desetih. Dobili smo bogoslovca Tilna, ki je v
tem posebej izurjen in vas bo vpeljal v
to lepo umetnost. Vseh deset prijavljenih naj zagotovo pride.

Prispevek za mežnarje, ki ga vsako leto daste za
svoje mežnarje, ker skrbijo, da po naših cerkvah
redno zvoni in so nared, kadar je tam sveta maša,
je že vrsto let dar ene maše. Hvala vsem, ki ste to
že naredili, in Bog vam povrni!
Pon. 6. 3.
Fridolin

Vid.
Pon.

7.30 Pavla Žgajnar, obl., C.
18.00 Po namenu

Tor. 7. 3.
Perpet., Fel.

Vid.
Kom.

18.00 Mojca Šuštar, obl., M. v.
18.00 Nada Berus, 8. dan

Sre. 8. 3.

Vid.

18.00 Anton Vodičar, 8. dan
Neža Škoda

Čet. 9. 3.
Frančiška R.

Vid.

18.00 Marija Hočevar, 8. dan
Po namenu I. Z.
18.00 Angela Goršič, obl.

Janez od Boga

I. G.

Pet. 10. 3. Vid.
40 mučencev
Sob. 11. 3.
Benedikt
Ned. 12. 3.
2. postna
Inocenc
Pon. 13. 3.
Kristina
Tor. 14. 3.
Matilda

Vid.
Kom
Vid.
Pon.

18.00 Marija Erčulj, obl., Zg.
Marija Strah, K.
8.00 Angel Grm, 8. dan
Jože Jeršin, C.
18.30 Franc in Ivana Pirc

Vid.
Vid.

7.30 Za farane
9.00 Marija in Anton Francelj
Miroslav Adamič
10.30 Janez Perko, obl., Zg.
18.00 Alojz Zupančič, obl., C. 29

Vid.
Pon.

7.30 Bogdan Smrke, obl., V.
18.00 Alojz Lenarčič, 8. dan

Vid.
Kom.

18.00 Ciril Cimerman, M. v., obl.
18.00 Starši Lohkar in Zofija
Jože in Ana Dernulc

Sre. 15. 3.

Vid.

Čet. 16. 3.
Hilarij

Vid.
Vid.

18.00 Janez Žgajnar, Z. v.
18.00 Franc Ahačevčič, obl., Pdč.

Vid.
Hoč.

18.00 Frančiška Štrubelj, obl.,
18.00 Anton Vodičar
Vsi Pajk in Mišmaš
Marija Petrič

Vid.
Pon.
Kom.

8.00 Anton Prelesnik, obl., Z. v. 12
18.00 Tone in Marija Hren, obl.
18.30 Ivan in Kristina Meglen,
K. 79

Vid.
Pon.
Vid.

7.30 Za farane
9.00 Anton in Jožefa Tomšič
10.30 Slavka, Jože Blatnik,
Jožica Gorenčič, o.
10.30 Za vaščane
18.00 Robert Škantelj, Pdg., obl.

Pet. 17. 3.
Patrik

Sob. 18. 3.
Ciril J. Jožef

Ned. 19. 3.
3. postna
Sv. Jožef

Hoč.
Vid.

7.00 Starši Jakič, Pdc.

Ob smrti svojcev so
darovali:
✝
Ob smrti NADE BERUS so
dali dar za cerkev domači in Jožefa Zupančič. Molivci so dali za
2 maši, Urška Mavrovič pa za 1
mašo.

✝
Ob smrti MARIJE HOČEVAR
so darovali: otroci Marjan, Tone,
Janez, Jože in Marina vsak dar
za cerkev in po 2 maši. Dar za
cerkev in za 2 maši je dala Marija iz Kanade, dar za cerkev in
za 1 mašo pa Andreja Hostnik in
Peter, dar za cerkev in za 1 mašo
je dala Sekundarjeva mama, dar
za cerkev in za 5 maš so dali
Venčeči. Za maše pa so darovali:
Anica, Nada Ciril in Metod (4),
Biderhovi (1), nečakinje Marija, Martina in Milena (3), druž.
Maras (1), Helena z druž., Pdč.
(1), Bakalovi, Pdč. (1), brat Janez
(3), Vera Rus (1) in Tomšičevi iz
Kom. (1).

✝
Ob smrti ANTONA VODIČARJA so dali domači dar za cerkev
in za 5 maš. Dar za cerkev in za
2 maši so dali Vodičarjevi, Z. v.
Dar za cerkev in za 1 mašo sta
dala nečak Zvone in Martina z
druž. Za maše pa so dali: druž.
Zrnec (1), hčerka Jožica z druž.
(2), Hčerka Romana (2), Zupančičevi, Brezov Dol (1), hčerka
Marija z druž. (2), vnukinja Barbara z druž. (1), nečakinja Metka z druž. (2), Milena in Cirila
Gregorič (2), Nataša z druž. iz
Šent Pavla (1) in druž. Miklič iz
Smrjenj (1).
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