Misli papeža Frančiška za postni čas
1. Post je čas vere, ko v svoje življenje sprejmemo
Boga in mu dovolimo, da »prebiva« pri nas.

Človek
žrtvuje svoje
zdravje,
da bi
zaslužil denar.
Potem žrtvuje
denar,
da bi spet dobil
svoje zdravje.
In potem je tako
zaskrbljen za
prihodnost,
da ne uživa
sedanjosti.
Rezultat tega je,
da ne živi v
sedanjosti ali
prihodnosti.
Živi, kot da nikoli ne
bo umrl, in potem
umre, ne da bi kdaj
zares živel.
Dalai Lama

2. Post, živet v izkušnji odrekanja, vodi tiste, ki ga
živijo v preprostosti srca, v ponovno odkritje Božjega
daru in razumevanje, da smo ustvarjeni po njegovi
podobi in sličnosti ter v Njem najdemo dopolnitev.
3. Živeti post v upanju pomeni čutiti, da smo v
Jezusu Kristusu pričevalci novega časa, v katerem
Bog »vse dela novo« (prim. Raz 21,1-6).
4. V življenju vedno nekaj počnemo in imamo
mnogo izgovorov, toda, bratje in sestre, danes je
čas, da se vrnemo k Bogu.
5. Post je potovanje, ki vključuje vse naše življenje in
nas same. Je čas, da preverimo poti, po katerih
hodimo, da najdemo pot, ki nas bo pripeljala nazaj
domov, da znova odkrijemo temeljno vez z Bogom,
od katerega je odvisno vse.
6. Pot vrnitve k Bogu ovirajo naše nezdrave
navezanosti, zadržujejo jo zapeljive zanke razvad,
lažna varnost denarja in videza, jamranje žrtve, ki
nas ohromi. Da bi lahko hodili, moramo razkrinkati
te samoprevare.
7. Post je ponižna sestopitev v nas same in do
drugih.
8. Pepel na glavi nas spominja, da smo prah in da
se bomo vrnili v prah. A v ta naš prah je Bog pihnil
svojega oživljajočega Duha.
9. To naše povratno potovanje k Bogu je mogoče
samo, ker je On že opravil svoje potovanje k nam.
Nasprotno ne bi bilo mogoče. Preden smo se mi
napotili proti Njemu, je On sestopil k nam.
10. Oče, ki nas kliče k vrnitvi, je On, ki gre iz hiše, da
bi nas šel iskat; Gospod, ki ozdravlja, je On, ki se je
pustil raniti na križu; Duh, ki nam spreminja življenje,
je On, ki z močjo in nežnostjo piha na naš prah.
Vir: Boletim Salesiano Brasil;

14.03.2021 – 28.03.2021

Bodi z nami,
sveti Jožef
Sveti Jožef, bodi danes z nami.
Varoval si Marijo in jo obdajal z
nežnostjo;
ko si ljubil dete Jezusa kot svojega
Sina,
si ga rešil iz smrtne nevarnosti.
Brani Cerkev, božji dom,
odkupljen po Kristusovi krvi.
Varuh svete družine,
bodi z nami v naših preizkušnjah.
Naj nam tvoja molitev izprosi moč,
da bom bežali pred zmoto in se borili s
silami zla, tako da bomo rasli v svetosti
in se v smrti veselili
krone zmage.
Amen

14.03.2021

Oznanila

28.03.2021

Nedelja, 14.03.: 4. postna nedelja
intencije za Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže –
Ogradnik, za Franca in Angelo Roblek – Pušelč, za
Fanijo Hribernik, za Stankota Kelih, obl., za Michaela
Jessenitschnig, obl. in ženo, za Albina Pegrin in Marijo
Hribernik, za Šimana Kačnerja in ženo Jero,
06.30 farna božja služba
08.00 farna božja služba
14.30 pobožnost križevega pota
zbirka za družinski postni dan
Ponedeljek, 15.03. in torek, 16.03.:
18.00 pobožnost s trnjem kronane glave
Sreda, 17.03.:
17.30 pobožnost s trnjem kronane glave
18.00 sv. maša za Tomija Oraže, obl. – Ražar, za Šimana in
Jero Pristovnik, za Heleno Olip, za Francija Stern, obl.,
za Stanislavo Pegrin, za Hanza Ogris – Kovač, za
Pepija Jug, za s. 9. v. sv. Uršule in roženvenske sestre,
Četrtek, 18.03.:
18.00 pobožnost s trnjem kronane glave
Petek, 19.03.: sv. Jožef
17.30 pobožnost s trnjem kronane glave
18.00 sv. maša za Pepco Mak, za Žnidarjevega Pepa, obl.,
za Pepija Jug, za Katarino Čebul, obl., za Jozija in
Marijo Lesnik, za Julijo Božič, obl., za Anijo Kurasch, za
vse Kobovnikove in Pajnarjeve h.p., za s. 24. v. sv.
Uršule, za rajne Marijine spremljevalce pri cerkvi,
Sobota, 20.03.:
18.00 pobožnost s trnjem kronane glave
Nedelja, 21.03.: 5. postna nedelja
intencije za Tomija Travnik in starše
06.30 farna božja služba
08.00 farna božja služba
14.30 pobožnost s trnjem kronane glave

Ponedeljek, 22.03.: Praznik s trnjem kronane glave
17.30 pobožnost s trnjem kronane glave
18.00 sv. maša za Mirkota Oraže, sp. Jug, brata, sestre in
h.p., za Franca Hajnžiča in h.p., za Heleno Olip, obl.,
za oba Petra Olip, za Pepija Ravnika, za Marico
Čertov – Adamkinjo, za Marico Čertov, Lonijo Užnik in
Franca Hajnžiča, za Ano Oraže, obl. – Adamkinjo,
Petek, 26.03.:
18.00 sv. maša za Veroniko Dovjak – Hoc, 30. dan, za sr.
Emanuelo Kelih, obl., za Marijo Dovjak in hčer Marijo,
za Ljudmilo Male in Grabnarjeve rajne, za Markusa
Mairitsch in starše, za botra Joza Užnik – Travnikov, za
Joza Čertov – Senčnik, obl., za Maksa Mak, ml., obl.,
za Kuheljnovegta Petra, ženo Nanijo, hčer Pepco in
vse h.p.,
Nedelja, 28.03.: CVETNA NEDELJA
6.30 farna božja služba sv. maša z branjem pasijona,
blagoslovom zelenja in cvetja
8.00 farna božja služba sv. maša z branjem pasijona,
blagoslovom zelenja in cvetja
nabirka za revne družine v Podgorici
Večna luč:, po namenu Priposnikovih, za rajne iz družine Čebul, za
Grabnarjeve rajne, za vse Žnidarjeve h.p., po namenu
neimenovanih,

NABIRKE V LETU 2020
Trije kralji
MIVA
Nabirka Caritas
Misijonska nedelja
Elizabetina nedelja
Brat in sestra v stiski
Cerkveno ogrevanje
Mesečne nabirke za farno cerkev

EUR 5.905,44
EUR 1.935,40
EUR 590,00
EUR 1.740,00
EUR 440,00
EUR 755,00
EUR 2.371,00
EUR 6.958,11

