
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE  
od 11. do 17. 3. 2019 
 

ponedeljek:  
7.30 za + Tatjano Polšak, greg.  
18.30 za odpuščanje grehov 

 torek:  
7.30 za + Avgusta Strmčnika 

za + Tatjano Polšak, greg. 
18.30 za + Janeza Božiča, 30.dan 

      sreda:  
7.30 za + Frančiško Moličnik  

za + Tatjano Polšak, greg. 
18.30 za + Inge Korošak, 7. dan 
      četrtek:  
7.30 na čast Sv. Jožefu in MB  

za zdravje in srečno smrt  
18.30 za + Tatjano Polšak, greg. 

      petek:  
7.30 v zahvalo za Božje varstvo 
18.30 za + Tatjano Polšak, greg. 

       sobota:  
7.30 za + Toma Jurna, 1. obl. 

za + Tatjano Polšak, greg. 
18.30 za + Jožeta in Agato  
    Slemenšek, Gabrijelo Voršič 

in sorodnike  

    2. postna NEDELJA 
8.00 za + Jožico Gričar  

za + Tatjano Polšak, greg. 
10.00 za + Mirana Hrastnika 
           za + Karla in Frančiško Pajk 
 
 

 

Od nas se je poslovil Vili  
Jurkošek (75), Milčinskega 

7. O Bog, usmiljeno ga 
sprejmi k sebi.  

 

OZNANILA: 
 

● Spoprijeti se s seboj, odločiti se za razno-
vrstne terapije, preizkusiti se v odpovedi ni 
lahko in preprosto. Še težje se je upreti 
vabam, ki nas odtegujejo od dolžnosti ali po 
malem zasužnjujejo in odtujujejo Bogu in 
ljudem. Z Božjo pomočjo se bomo uspeli 
upreti zlu in zavrniti spletke hudega duha. 

 

● Jutri ob 19.10 bo seja ŽPS, ki jo bomo začeli v 
kapeli s kratkim križevim potom. 

 

● Ta teden si bomo prizadevali za dobro voljo in 
nasmeh. Veselje v Gospodu je naša moč. 

 

● Križev pot je ob petkih ob 18. uri, ob nedeljah 
ob 7.30. Vabljeni, da bomo lažje nosili trpljenje. 

 

● Prihodnja nedelja bo 2. postna.  

 

● Na mizici vzemite Glasilo.  

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

!10.!3.! 1.!postna!nedelja!
!!!!!!!!!!!!!! kateheza!za!star�e!prvoobhajancev!
!11.!3.! seja!�PS!!!
15.-17.3.!duhovni!vikend!za!birmance!(�elimlje)!
!19.!3.! praznik!Sv.!Jo�efa!!
!23.!3.!! �kofijski!shod!mladih!�!Sti"na!diha!v!Celju!
!24.!3.! 3.!postna!nedelja!�!spomin!Marije!Pom.!
!25.!3.! Gospodovo!oznanjenje!Mariji!
!!

Gospod, če sem jaz greh, 
si ti sama usmiljena Svetost. 

Če sem jaz nemoč, si ti sama Vsemogočnost. 
Če sem jaz samo nezaupanje, si ti Zvestoba. 

Če sem jaz sam hlad in mlačnost, 
si ti sam Ogenj in ljubezen. 

Če sem jaz sama zapuščenost, si ti sama 

Večna Pričujočnost v meni in v vseh stvareh. 
Če sem jaz pravi resnični nič, si ti Vse!  

 

(Božja služabnica Cvetana Priol) 
!

10. 3. 2019                        1. postna nedelja             Leto XV. št. 10 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
5 Mojzesova 26,4-10 
Psalm!91!
Rimljanom 10,8-13 
Luka 4,1-13 
 

Vpili smo h Gospodu, Bogu 
naših očetov, in Gospod je 
slišal naš glas in videl našo 
bedo in stisko. Gospod nas je 
izpeljal iz Egipta z močno 
roko, z znamenji in s čudeži. 
 
Gospod, bodi z menoj v stiski. 
 

Če boš s svojimi usti priznal, 
da je Jezus Gospod, in boš v 
svojem srcu veroval, da ga je 
Bog obúdil od mrtvih, boš 
rešen. »Kdor koli bo klical 
Gospodovo ime, bo rešen.« 
 
Duh je Jezusa vodil štirideset 
dni po puščavi. Hudiču, ki ga 
je skušal, je Jezus odgovóril: 
»Človek ne živi samo od 
kruha. - Gospoda, svojega 
Boga, môli in njemu same-
mu služi!  - Ne preizkušaj 
Gospoda, svojega Boga!« 

!
 

 

 
 

 

Od dobrega štarta je pogosto odvisna tudi 
zmaga. Od dobrega začetka postnega časa 

bo uspešen tudi njen sklep. Jezus se je na 
svoje javno delovanje šel pripravljat v 
samoto, da bi bil le s svojim Očetom. A 

prikradel se je sovražnik, zviti zapeljivec, ki 
bi zase rad češčenje, ki gre edino Bogu. Ne 

kruh ne čast in ne oblast, kar je skušnjavec 
ponujal, niso odvrnili Jezusa od poslanstva. 

Na prve postne dni se že vidi, ali bomo kaj 
storili za poglobitev svoje povezanosti z 

Bogom. Zapeljivec nam bo šepetal, da 

nimamo časa, da bo še priložnost, da nima 
smisla brskati po sebi, da se moramo 

postaviti na svoje noge … Zavrnimo ga z 
besedo in dejanji, z Jezusovo pomočjo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 ZDRUŽENJE MARIJE POMOČNICE 

(2. nadaljevanje) 
 

Don Boskovo zaupanje v Marijo izvira iz nje-
gove otroške vere, ko ga je mama Marjeta učila 
pozdravljati nebeško Gospo trikrat na dan. Sanje 
pri devetih letih so v njegovo srce vtisnile neizbri-
sen Marijin pečat, saj mu je bilo obljubljeno, da 
bo za svoje duhovniško in vzgojno delo dobil Uči-
teljico in Pomočnico. Vsi pomembni dogodki so 
odslej potekali pod Marijinim varstvom. Želel je, 
da bi mladi in odrasli, salezijanci in sodelavci prišli 
do izkušnje Marijine veličastne vloge v življenju 
kristjana. Da bi se medsebojno spodbujali, priče-
vali o prejetih milostih in še bolj občutili mogočno 
Marijino zaščito, je organiziral in priporočal včla-

nitev v Združenje Marije Pomočnice.  
Marija je v Kani Galilejski opazila zadrego no-

voporočencev in posredovala pri svojem Sinu. Ni 
se zgodila le čudežna spremenitev vode v vinu, 
ampak tudi prebudila vera navzočih. Ona prva za-
zna naše stiske in pomanjkanje in posreduje pri 
Jezusu za nas. Je res vredna vsega zaupanja. 

Marija vztraja pod križem kljub strahotnemu 
trpljenju in neizmerni bolečini ter bridkemu spoz-
nanju, da so njeni rojaki zahtevali Jezusovo smrt. 
Kako ne bi bila sočutna z vsemi, ki trpijo po krivici, 
ki jih je hudobija soljudi oropala dostojanstva, zla-
sti Božjega otroštva. Jezus ji je umirajoč zaupal 
materinsko skrb za žalostne, brezpravne … 

Marija po Kristusovem vnebohodu zbira apo-
stole, z njimi moli v pričakovanju prihoda Svetega 
Duha. In to vlogo ima še danes. Lahko bi rekli, da 
nas ona zbira pri evharistiji in moli za luč Svetega 
Duha, da bi sprejeli Jezusovo besedo, začutili nje-
govo navzočnost in se z njim najintimneje pove-
zali v obhajilu.  

Marija, bodi nam mati in učiteljica vere! 

PRIŽGIMO LUČ V POSTNI ČAS 
 

Slovenska Karitas in revija za otroke Ma-

vrica sta izdali postni koledar s tedenskim pro-

gramom, s čimer želijo obogatiti ta sveti čas, ki 
ni predvsem v znamenju odpovedi, ampak v 

večjem prizadevanju za rast dobrega v nas in 

okrog nas. Vsak teden naj bi zasvetila nova luč 
v našem prizadevanju.  

Prva luč: TEDEN NASMEHA 

Lučko nasmeha si v srcu prižgimo, 

vsak dan jo radi drugim delimo. 

Pepelnična sreda nas je soočila z resnimi 
nalogami, da prenehamo s krivičnostjo, se od-
ločimo za odpravo tega, kar nas ponižuje, za od-
poved zlu in grehu. Vse to pa ima edini cilj, ki 

naj nas vodi k svobodi in veselju. Podajmo se na 

to pot z dobro voljo, saj vemo, da se na kapljico 

medu ujame več čebel, kot na sod kisa. 
Prerok Izaija daje nasvet za pravi post: 

»Lomi lačnemu svoj kruh, sprejmi brezdomca, 
pomagaj bližnjemu … tedaj napoči tvoja luč, za-
cveti tvoje ozdravljenje«. Stresimo iz srca vso 
navlako slabe volje in razvad, nastavimo svoje 

srce Stvarniku ljubezni, nebeškemu Očetu.  
Ozdravimo v teh dneh mrki pogled, razve-

drimo koga z dobro voljo. Podarimo nasmeh 

vsem, ki jih bomo srečevali, saj nič ne stane – pa 

ogromno da. To zmoremo vsi: 

OTROCI: nasmehni se ljudem, ki jih srečaš 

MLADI: vzemi si čas za brata ali sestro in 
prijazno poslušaj 

STARŠI: vzemi si čas za starše in starejše. Z 
nasmehom pokaži, da so ti pri srcu. 

STAREJŠI: pozdravi in nasmehni se vsem, ki 
jih srečaš, tudi mlajšim, čeprav meniš, da bi te 
oni morali prvi pozdraviti.  

 YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

14. JE SVETO PISMO RE-

SNIČNO? 
 

     Svetopisemske knjige 
učijo zanesljivo, zvesto in 
brez zmote, ker so navdih-
njene, to je, napisane so 
bile po navdihu Svetega 
Duha in zato je »Bog nji-
hov avtor« (2. vatikanski 
koncil). 
 

     BIBLIJA (Sveto pismo) ni 
niti dokončana padla z neba 
niti je ni Bog narekoval člove-
škim pisalnim avtomatom. 
Pač pa je Bog pri sestavlja-
nju »svetih knjig izbral ljudi, 
ki jih je tako naravnal, da so 
ob uporabi svojih sposobno-
sti in moči kot resnični avtorji 
zapisali vse to in samo to kar 
je on hotel«, razlaga koncil. 
Da so določeno  besedilo pri-
znali kot Sveto pismo,  je bilo 
potrebno tudi splošno so-
glasje v Cerkvi. V občinah so 
morali dati soglasje: »da 
nam po tem besedilu govori 
Bog sam – da je od Svetega 
Duha!« Kateri od številnih 
prakrščanskih spisov so re-
snično navdihnjeni od Sv. 
Duha, je od 4. stoletja naprej 
določeno v tako imenova-
nem kanonu svetih spisov. 
 

       Meditirajte pogosto o 
Božji besedi in dovolite Sve-
temu Duhu, da bo vaš učitelj. 
Okusili boste veselje, ki iz-
vira iz resnice, je zapisal Be-
nedikt XVI. 
 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Benedikt, škof  
T Justina, redovnica  
S Kristina, mučenka  
Č Matilda, kraljica  
P Klemen, redovnik  
S Hilarij Oglejski, škof  
N 2. postna – papeška  
 
 

SVETA ZNAMENJA  
 

    BARVE zavzemajo v bo-
goslužju Cerkve veliko pro-
stora in so zelo pomembne. 
Najdemo jih na podobah, ki-
pih, bogoslužnih oblačilih in 
oknih. Sveto pismo pravi, da 
je Bog po potopu razglasil 
mavrico za znamenje zaveze 
med seboj in očakom Noe-
tom. Veselje barv v bogo-
služju in v življenju nasploh je 
izraz krščanskega veselja 
nad stvarjenjem in odreše-
njem. To veselje ima v teku 
cerkvenega leta svoja ob-
dobja, različne izraze.  
      Tridentinski zbor je v 16. 
stoletju določil belo barvo za 
praznike Kristusa, Marije  in 
tistih svetnikov, ki niso bili 
mučenci; rdečo za praznike 
Jezusovega trpljenja, Sve-
tega Duha in mučencev; ze-
leno za nedelje med letom; 
vijolično za spokorne dneve, 
kot so advent in post; in črno 
za veliki petek in mrliško bo-
goslužje. Po sedanjih določ-
bah na veliki petek uporab-
ljamo barvo trpljenja, ob po-
grebih pa vijolično. Zlato bar-
vo bogoslužnih oblačil je mo-
goče uporabiti na vse praz-
nike. - Naj bo mavrica v srcu. 
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