OZNANILA:

SVETE MAŠE od
23. do 29. 3. 2020
ponedeljek:
18.30 za + Marijo, Jožeta in
Franca Pliberšek

torek:
7.30 za + Marjana Kladnika
18.30 za + Alojza Završka, obl. in
+ sorodnike

sreda: GOSP. OZNANJENJE
8.00 za + Franca Sedelšaka
v zahvalo za rojstni dan
18.30 za + družini Oselj, Vehovec

četrtek:
7.30
18.30 za + Jožeta Pajka

petek:
7.30 v čast Jezusovi krvi za zdravje
18.30 za + Marijo Leder, 30. dan

sobota:
18.30 za + Franca Krajnca

5. postna NEDELJA
8.00 za + Snežano in Aleša
Prekrat
10.00 za + žive in rajne farane
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin
Jezus Kristus nam je s križem
pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in
sestram, ki nosijo križ bolezni
in so preizkušani. Nakloni jim
izboljšanje zdravja, njihovim
svojcem pa utrdi pogum in
zaupanje. Nam in vsemu svetu daj
blagoslov, da bomo rešeni bolezni
in nevarnosti.

● Nihče si ni mogel predstavljati bogoslužja v
praznih cerkvah ali romarske kraje brez
slehernega romarja. Vsak od nas se zadržuje
na svojem domu, dokler ne bo nevarnost
minila. Vseeno moremo biti združeni v veri.
● Sv. mašo lahko spremljate ob nedeljah ob
10h na 2. programu TV Slovenija in po radiu
Ognjišče, ob delavnikih na Ognjišču ob 19. uri.
Na Nova24TV lahko dnevno spremljate ob 7.
uri sv. mašo papeža Frančiška. Vsak dan ob 12.
uri je prenos maše tudi na TV Exodus.

22. 3. 2020

4. postna nedelja

● V sredo bo praznik Gospodovega oznanjenja
Devici Mariji. To je v bistvu dan Jezusovega
spočetja. Molili bomo, da bi vsi spočeti otroci
imeli pravico do rojstva in življenja.
● Vabljeni, da zlasti ob petkih opravite križev
pot in molite za tiste, ki jih težijo mnoge stiske,
nevarnosti in trpljenje.
● Prihodnja nedelja bo 5. postna.

NAPOVEDNI KOLEDAR
19.-25. 3. teden družine
25. 3. Angelovo oznanjenje Mariji
29. 3. 5. postna nedelja

12

BOŽJA BESEDA
1 Samuelova 16,1.6-7.10-13
Psalm 23
Efežanom 5,8-14
Janez 9,1-41

● V kapeli pred Marijo Pomočnico opravljamo
devetdnevnico njej v čast s prošnjo za
odvrnitev in prenehanje nevarnosti širjenja
virusne okužbe. Don Bosko je njej priporočil
svoje mlade, ki so v času epidemije kolere
stregli bolnim, in nihče ni zbolel za to
boleznijo.
● V torek je 24. v mesecu, spominski dan Marije Pomočnice, ko bomo obnovili svojo posvetitev Mariji in se ji z zaupanjem izročili v varstvo, da nas vodi skozi življenje po poti vere.

Leto XVI. št.

V času preizkušnje si je človek vedno iskal
varnosti in rešitve. Od kod nam pride
rešitev, če ne od Gospoda, ki je prišel, da
nas reši pandemije zla in greha. Ta nas
vedno ogroža, slabi našo odpornost, zlasti
pa oddaljuje od soljudi in Boga. Sleporojeni je po Jezusovi dobroti spregledal in
storil to, kar mu je Jezus naročil. Tudi nam
je naročeno, da storimo vse za zajezitev
širjenja virusne okužbe. Mnoge družine
imajo zdaj več časa za delo z otroki, za
domačo šolo, pa tudi družinsko katehezo
in molitev. Pomagajmo njim, ki skrbijo za
bolne, ogrožene in onemogle. Ljubezen
prebudi v človeku iznajdljivost, odpornost
in vzdržljivost.

Gospod je rekel Sámuelu:
»Pošiljam te k Bêtlehemcu
Jéseju, kajti med njegovimi
sinovi sem si izbral kralja.
Ne glej na njegov videz ali
visoko postavo. Človek namreč vidi, kar je pred očmi,
Gospod pa vidi v srce.«
Gospod je moj pastir, nič mi
ne manjka.
Živite kot otroci luči, sad luči
je v vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici. Preizkušajte,
kaj je všeč Gospodu!
Rekli so mu tedaj: »Kako so
se ti oči odprle?« On pa je
dejal: »Tisti človek, ki se
imenuje Jezus, je narédil
blato, mi z njim pomazal oči
in mi rekel: ›Pojdi v Síloo in
se umij‹. Šel sem tja, se umil
in spregledal.«

YOUCAT – katekizem

ODMEVI ŽUPLJANOV v teh razmerah

lahko skupaj še bolj radostno doživeli velikonočne praznike.
Zdenka T. z družino

14.3. - G. Tone in vsi ostali prisotni v Don
Boskovem centru. - Novica o prepovedi obiska
sv. maš je bila pričakovana in za vse nas zagotovo edino sprejemljiva. V cerkvi se zbira veliko
vernikov vseh starostnih skupin - tudi najbolj
ogroženih. Sama delam v vrtcu, zato sem se že
v tem tednu oddaljila od vseh fizičnih stikov, razen službe in ožje družine. Meni je družina pomembna in vesela sem, da nam je država naklonila dva tedna, da jih preživimo drug z drugim. Brez hitenja, brez popoldanskih obveznosti
in sodobnih motilcev življenja! Res sem vesela,
da je tako. Upam le na vse dobro vseh ljudi.
Tistim, ki pa jih bo bolezen vendarle prizadela,
želim miren odhod s tega sveta. Mir v duši tudi
svojcem. - Z otroki bomo zmolili molitev tudi za
tiste, ki jih bo bolezen huje prizadela. Irena N.

15.3. Hvala vam g. župnik, da ste me opomnili
na daritev sv. maše, tako bom v duhu združena
z vami pri daritvi sv. maše. Naj se Božja ljubezen in milost razlije na vse nas. Lepo in blagoslovljeno nedeljo želim.
Betka S.

Katoliške cerkve za mlade
141. KAKŠNO NALOGO
IMA PAPEŽ?
Kot naslednik svetega
Petra in glava zbora škofov je papež zanesljiv porok edinosti Cerkve. Ima
najvišjo dušnopastirsko
oblast in najvišjo avtoriteto v odločitvah v zvezi z
naukom in disciplino.
Jezus je dal Petru edinstven prednostni položaj
med apostoli. To ga je naredilo za najvišjo avtoriteto
pracerkve. Rim – krajevna
Cerkev, ki jo je vodil Peter,
in kraj njegovega mučeništva – je po njegovi smrti postal notranja orientacijska
točka mlade Cerkve. Z Rimom je morala soglašati
vsaka občina; to je bilo merilo prave, popolne in nepopačene apostolske vere.
Do danes je vsak rimski
škof, kot Peter, najvišji pastir Cerkve, katere prava
glava je Kristus. Le v tej
funkciji je papež 'Kristusov
namestnik na zemlji. Kot
najvišja avtoriteta v pastorali in nauku bedi nad nepopačenim izročanjem vere.
Če je treba, mora odvzeti
pooblastila za poučevanje
ali posvečene služabnike
razrešiti njihove službe.

14.3. Hvala za poslano. Povezani smo v mislih
in molitvi. Naša družina vam želi vse dobro in
predvsem zdravja.
Katja K.
14.3. Spoštovani! - Zahvaljujem se vam za obvestilo o trenutni situaciji, ki se je dotaknila tudi
nas vernikov in navodilo za našo duhovno
oskrbo in molitev. – Vsaka generacija doživi tudi
kaj hudega na svoji življenjski poti. Bile so
vojne, razna obolenja, poplave, potresi... Ljudje
se ob takšnih situacijah še bolj zavemo svoje
majhnosti in ranljivosti. Marsikdo v tej dani situaciji pomisli, da se je to moralo zgoditi. Bilo nam
je kar prelepo. Imeli smo dovolj raznih dobrin,
veliko tudi nezadovoljstva. V moji mladosti ni
bilo toliko vsega na razpolago, vendar pa imam
zelo lepe spomine na otroštvo. Ničesar mi ni
manjkalo, bilo pa je veliko družinske sloge in ljubezni. Tudi tokrat verjamem, da nam bo uspelo
premagati to obdobje, ob razumnem obnašanju, slogi in molitvi. Vse dobro, predvsem zdravja, želim Vam in vsej vaši skupnosti, da bomo

SVETNIKI v tem tednu
PVas
Rebeka,
redovnica
pozdravlja
T Katarina, redovnica
SDekan
GOSPODOVO
OZNANJENJE
Miha
Č Larisa, mučenka
P Rupert, škof
S Bojan, knez

INFO TOČKA
16.3. Lepo pozdravljen, župnik Tone.
Z vsemi razpoložljivimi silami sem povezana z
vami vsemi in iskreno prosim Gospoda za pomoč in oporo v času preizkušenj. V Božje roke
izročam vse svoje drage in molim za razumnost
vseh ljudi. Smo na isti barki in vsi potrebni pomoči, da prebrodimo težave. Bodimo še naprej
povezani v molitvi in trdni veri. Hvala in vse dobro vsem pri vas.
Barbara Ž.
17.3. Spoštovani gospod Tone. No sedaj teče
čas drugače, morda pravi čas, da bo marsikateri
ponovno prevrednotil lastno življenje in odnos
do Stvarnika in ostalih. Zanimiva so ta znamenja časov. Zelo rad se ustavim v cerkvi ali kapeli, je morda določen čas vaše skupne
maše sobratov. Bi slučajno prišel v kapelo daleč
stran. Sicer pa je prav, da se vsi čuvamo in ne
ogrožamo sebe in drugih. Gospod naj pazi na
vse vas sobrate, ste pravi biseri v teh zmedenih
časih in kažipoti. Bog z vami.
Marko K.
19.3. Vsak dan sem pri jutranji papeževi maši
... ni nas strah, ker je Kristus z nami, imamo
Božje varstvo... Pozdrav
Milka Š.
20.3. Dragi sobratje. Kako kaj prenašate to prisiljeno osamitev, praznino naših cerkva in otežene komunikacije z verniki? - Zdaj se je obrnilo: samostansko živimo »svetni« duhovniki, vi
v redovnih hišah pa ste zdaj svetski, ker vas je
več skupaj in živite normalno življenje vsakdanje komunikacije. Zdravi ostanite in bodimo povezani v molitvi.
dekan Miha H.

Duhovniki imamo v naši
kapeli sv. maše ob isti urah,
kot je določeno, a brez navzočnosti vernikov. Vabimo
vas, da ste v duhu povezani
s tem sv. opravilom. Božjo
besedo za vsak dan najdete
na hozana.si, prejmete pa
lahko tudi duhovno obhajilo.
Sklepni blagoslov pri vsaki
maši namenimo vsem faranom, ob nedeljah in praznikih pa tudi blagoslov z Najsvetejšim. Križev pot opravimo po sprejetem urniku.
Vsak večer za vas zmolimo
tudi rožni venec.
Dvorišče je zaprto, a nas
v potrebi lahko pokličete z
zvoncem pri vratih, po telefonu in na kakšen drug način. Bolniško maziljenje delimo v resni življenjski nevarnosti. Pogrebe zaenkrat
opravimo brez sv. maše in
le v ožjem krogu. Naročilo
sv. maš sprejemamo po telefonu 031 525 539 ali po epošti, ki jo najdete v Glasilu
na zadnji strani zgoraj.
Njim, ki Boga ljubijo, vse
pripomore k dobremu.

