MISLI V POSTNEM ČASU

Sanj ti nihče
ne more ubiti.
Ubiješ jih
lahko le sam,
ker dopustiš,
da nekdo
vpliva nate.

Na postni čas mnogi gledajo brez veselja,
ker sta v ospredju križ in trpljenje. V
Kristusovem trpljenju spoznamo lastno
ranljivost. Toda oboje, križ in trpljenje, je del
našega življenja, sicer življenja ne bi znali
ceniti. Šele ko nas doleti bolezen, ko smo v
krizi ali pa ob izgubi ljubljenega človeka se
zavedamo, kako dragoceno je naše
življenje. Postni čas nam želi pomagati, da
ne bežimo pred trpljenjem, ampak ga
skušamo razumeti v luči božje besede in
Jezusovega darovanja na križu. Smo na
začetku postnega časa, zato bi Vas rada
opogumila, da se trudimo hoditi skozi te dni
bolj pristno in duhovno.Pustimo nekaj dni
izklopljen televizor, namesto tega pa
vzemimo v roke duhovno knjigo! Pustimo
nekaj dni v garaži svoj avto, namesto tega
pa se odpravimo peš na pot in občudujmo
božje stvarstvo! Podarimo uro našega
dragocenega časa bolnemu ali
osamljenemu človeku! Za nekaj dni
odložimo našo ihto in si vzemimo več časa
za svoje otroke! Zavestno se ozrimo k
sočloveku in opazili bomo, da mora tudi on
nositi težak nahrbtnik! Želim, da bi vsak od
nas mogel sprejeti vabilo in poziv k
spreobrnjenju in to videl kot možnost za nov
razcvet zase. Če nam bo uspelo, spremeniti
nekaj malenkosti, bomo na novo zaživeli in
notranje rasli. Želim, da bi postali v teh dneh
rahločutni do sočloveka, v stiski, spoznali
njegovo duševno in telesno lakoto in mu
pomagali nositi življenska bremena.

16.02. – 08.03.2020

Pepelnica
Prah na pepelnično sredo,
na tvoji in moji glavi.
Z vsakim dnem si bolj prah,
z vsakim dnem te je manj,
zakaj križ in smrt
v to pomlad,
zakaj nas mora biti
vedno manj,
ta težka beseda spreobrnitve,
kot prah bi jo pobrisal in
zavrgel,
a vedno kriči in kliče,
pravo do korenin
hoče najti mesto v tebi,
trga in gradi te za pomlad
za Vstajenja dan,
zato bo prah postal pepel,
spreobrnjenja dan
je tvoj korak,
da dan pomladi
bo Aleluje dan.
Ne boj se,
da umre slabost v tebi
za novo zemljo
jutrišnje pomladi.
p. Beno

16.02.2020

Oznanila

08.03.2020

Nedelja, 16.02.: 6. navadna nedelja
8.00 farna božja služba sv. maša
Sreda, 19.02.:
18.00 sv. maša za Nuža Ravnika, obl., za Albina in Marijo
Hribernik, za Šimana Kačnerja in ženo Jero, za
Marico Čertov – Adamkinja, za Ursulo in Tomija
Oraže ter Ražarjeve h.p., za Jožefa Olip, obl., ženo
Justijo ter sinova Blaža in Gustlna, za Šternove in
Mlakarjeve starše, za Lenčijo in Rezo Urabel ter s. 8.
v. sv. Uršule,
Petek, 21.02.:
18.00 sv. maša za Honza Olipa, obl. in ženo Milko, za
Nežo Olip, obl. in moža Florjana, za Folta Olipa, obl.
in ženo Sabino, za Miro Olip, obl., za Nežijo in Marijo
Olip, za Heleno Olip, za Franca Hribernik –
Malovodnik, za Gregorja Mak, obl. – Gregej, in h.p.,
za Karlija Pristovnik in Husove h.p., za Marico Čertov
– Adamkinja, za Lonijo Užnik in Franca Hajnžiča, za
Hermanna Hribernik, obl., za Karlija Pristovnik, za
Tomija in Nanijo Ogris – Kopajnik, za Katarino
Pristovnik in s. 1. v. sv. Uršule, v zahvalo,
Nedelja, 23.02.: 7. navadna nedelja
8.00 farna božja služba sv. maša
Sreda, 26.02.: PEPELNICA – začetek postnega časa
18.30 sv. maša za Pepa Oraže – Ogradnik, za Angelo in
Franca Roblek – Pušelč, za Maksa Oraže – Visočnik,
za Hanza Kelih in starše, za Matija Olip in h.p., za
Tomaža in Nežijo Jug ter 3 sinove, za oba Fridija,
Ano, Julijo in Silvijo Roblek, za Geralda in Hannesa
Jug, za Ano in Andra Ogris ter Hanzija Jug, za Katijo
Furjan in moža Hanza, za Mirkota Oraže – sp. Jug,
brata, sestre in h.p., za Maksa Oraže – Motl, obl., za
Lenčijo Wieser, Julo Oraže ter s. 14. v. sv. Uršule,
obred pepeljenja

!

Nedelja, 01.03.: 1. postna nedelja
8.00 farna božja služba sv. maša
mesečna zbirka za farno cerkev
po maši odprta knjižnica v farnem domu
Sreda, 04.03.:
17.00 priložnost za sv. spoved
18.00 poglobitvena sv. maša za Marijo Ogris – Kovač – 30.
dan, za Olgo in Willija Žmauzer, obl., za Marijo
Čertov, obl. – Senčnik, za Justino Stern, obl., za Jaka
Hribernik, za Mirkota Oraže – sp. Jug, za Jurija Malle,
obl., za Marijo Roblek, obl. in moža Urha ter 2 sina,
za Heleno Olip, moža Petra in sina, na čast Božjemu
usmiljenju za spreobrnjenje grešnikov, na čast
Jezusovemu in Marijinem Srcu za Božji blagoslov in
mir med ljudem in po svetu,
Viktor Papež bo predaval na temo
»Kako naj razmišljam o Božjih zapovedih in
Jezusovih blagrih?«
Petek, 06.03.: prvi petek
obhajanje bolnikov
18.00 sv. maša za Ljudmilo Male in Grabnarjeve rajne, za
botra Jožefa Užnik – Travnikov, za Markusa Mairitsch
in starše, za Antona Voranca, obl., za Justino in
Franca Stern, za Ano Roblek, obl., za Tilko in Dolfa
Mak – Šerjak, za Jožefa Šerjaka, obl., ženo, sina in
hčere, za Folta Olip, obl. in ženo, za Jožefa Mautz,
obl., za Katarino Pristovnik, obl. in hčer Pavlo, za
Kvadnikove h.p., za Boštjana Oraže, obl. – Motl, za
Pepco Mak, za Hildijo Pavlič in s. 1. v. sv. Uršule,
Nedelja, 08.03.: 2. postna nedelja
8.00 farna božja služba sv. maša
Večna luč: po namenu Kvadnikove družine, po namenu Zg.
Bošnjakovih, za Grabnerjeve rajne, po namenu
neimenovanih, za Geralda, Hannesa in Hanzija Jug, za
Hanzija in Rezijo Oraže,

