
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

3. POSTNA NEDELJA - papeška nedelja - 15. marec 2020
Klemen Marija Dvoržak, redovnik
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Francka in Jože Saje
Ponedeljek: 16. 3. 2020
Božji služabnik Danijel Halas, duhovnik, mučenec
Ob 18.30: + Jože Jarec, ob rojstnem dnevu in godu, p. n. hčerke Sonje z družino
Torek: 17. 3. 2020
Patrik (Patricij), škof, misijonar
Ob 18.30: + Ivan Zrimšek, obletna in vsi + Hribarjevi, po namenu sina Jožeta
Sreda: 18. 3. 2020
Ciril Jeruzalemski, škof, cerkveni učitelj
Ob 7.00: + Marija Okorn-Adamčeva, po namenu družine Marinček
Četrtek: 19. 3. 2020
Jožef, Jezusov rednik- začetek tedna družine
Ob 10.00: + Jože Levstek, po namenu domačih
Ob 18.30: + mož Jože in sin Jože Jager, ob godu
Petek: 20. 3. 2020
Marija Jožefa od Srca Jezusovega, redovna ustanoviteljica
Ob 18.30: + Jože Brinjšek, obletna in + sin Janez
Sobota: 21. 3. 2020
Serapion, škof, mučenec
Maša v Šmarju pri Jelšah ob 13.00: + Peter Goli, ob rojstnem dnevu
Na Rudniku ni maše
4. POSTNA NEDELJA - 22. marec 2020
Lea, spokornica
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Brigitte Grandovec Vider, obletna
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OZNANILA
Od 8. do 22. marca 2020

Prava orientacija
/Mt 17,1-9/

Prava orientacija na križevem potu! Namig na
veliko noč. V postnem času romamo z gore na
goro: z gore skušnjav nas danes pelje pot preko
gore poveličanja do gore Golgote. Takšen
vzpon ni nedeljski sprehod, tudi če nas na vrhu
čaka veličasten razgled. 2. postna nedelja je
nadaljnja bogoslužna postaja na Jezusovi poti h križu. Jezusova pot je
usmerjena k cilju. Neodvisno od vremenskih razmer je to svetla nedelja
brez posta za oči in ušesa. Danes vidimo in slišimo nekaj neverjetnega. Na
to nedeljo bije v naše oči in srce iz Božje besede slepeča svetloba, jutranji
sijaj večnosti. Danes smemo imeti postni premor in si privoščiti
velikonočno malico. Kajti danes pride vsa resnica o Jezusu na dan. Ta
presenetljiv trenutek novega stvarjenja je tudi pred nami. Smemo tožiti
nad trpljenjem sveta in obenem čutiti Jezusovo resnico: “Brez mene ne
morete ničesar storiti” (Jn 15,5).

K Božjemu studencu
/Jn 4,5-42/

Žeja po življenju izraža hrepenenje, da
bi svoje življenje živeli polno. Jezus to
našo željo in žejo Samarijanke
“izkoristi” za svoje oznanilo o živi
vodi. Takrat je z živo vodo bil mišljen izvir, ki se neprestano obnavlja iz
samega sebe, je vedno svež in se nikoli ne izčrpa. Jezus spregovori o tisti
najgloblji žeji, ki jo pozna naše srce, o odrešenju, ki ga podarja Bog.



2. POSTNA NEDELJA - 8. marec 2020
Janez od Boga, redovni ustanovitelj
Ob 8.00: + Angela in Rezka Meden, obletna
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 9. 3. 2020
Frančiška Rimska, redovnica
Veržej: + Marija Okorn-Adamčeva, po namenu družine Kacijan, Doler in Aleš
Torek: 10. 3. 2020
40 mučencev iz Armenije
Veržej: + Ana Černe, po namenu bratranca Franca Grum
Sreda: 11. 3. 2020
Konštantin, spokornik, mučenec
Veržej: + Ana Černe, po namenu družine Kastelic
Četrtek: 12. 3. 2020
Justina, redovnica - gregorjevo
Veržej: + Ana Černe, po namenu družine Kastelic
Petek: 13. 3. 2020
Kristina, mučenka
Veržej: + Marija Okorn-Adamčeva, po namenu družine Kacijan, Doler in Aleš
Sobota: 14. 3. 2020
Matilda, kraljica
Rudnik 18.30: + Marija Okorn-Mlakarjeva, obletna
3. POSTNA NEDELJA - papeška nedelja - 15. marec 2020
Klemen Marija Dvoržak, redovnik
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Francka in Jože Saje

Oznanila od 8. do 15. marca 2020

Oznanila od 15. do 22. marca 2020

 V četrtek, 19. marca, goduje sv. Jožef , Jezusov rednik. Maša bo dopoldne
ob 10. uri in zvečer ob 18.30. Veroučenci 5. in 6. razreda naj na ta praznik
namesto k verouku pridejo k večerni praznični maši. Povabilo k maši velja
seveda tudi za vse druge veroučence.

 POSTNO DEKANIJSKO ROMANJE V ŠMARJE PRI JELŠAH bo v soboto, 21.
marca 2020. Program romanja: avtobus bo odpeljal izpred rakovniške cerkve
oziroma iz obračališča na Rudniku ob 7. uri. Vožnjo bo nadaljeval po avtocesti
do Dramelj in potem po regionalni cesti do Šmarja pri Jelšah. Po prihodu tja
se bomo razdelili v dve skupini: prva skupina bo molila križev pot na Kalvarijo,
druga si bo ogledala Baročni muzej. Nato se bosta skupini zamenjali.
Najkasneje ob 13. uri bo sveta maša v župnijski cerkvi sv. Marije Vnebovzete.
Po maši ob 14. uri bo kosilo v gostilni Krpan. Po kosilu se bomo vrnili domov
in prišli v Ljubljano predvidoma ob 18. uri. Prispevek 30  vključuje prevoz,
vstopnino za muzej in kosilo. Prosim, da se čim prej prijavite, da bo dekan
vedel, koliko sedežev prihrani za nas.

 V nedeljo, 22. marca bomo po vseh župnijah v Sloveniji izbirali nove
člane v Župnijski pastoralni svet oziroma potrdili dosedanje . Mi bomo to
izvedli tako, da bomo po obeh mašah odšli v dvorano in vsakdo bo na listi
obkrožil 12 oseb, za katere meni, da so najbolj primerne za to službo.

 Na četrto postno nedeljo,  22. marca ob 15. uri bomo molili križev pot iz
Hrastarije do Šinkovčevega križa. 

Jožef, poskrbi ti!
V križnem hodniku samostana trapistov Mariawald

v Nemčiji je Jožefova kapela. Odkar so od tam jeseni
2018 odšli zadnji menihi, jo obiskuje toliko ljudi kot še
nikoli. Vsem, ki so bili povezani s samostanom in
prihajajo na novo, daje uvid v resnično nek drugi svet.

Pri menihih je imel Jožef, ženin Božje Matere in
Jezusov rednik, vrhunsko mesto. Vedno je bil
upodobljen z Jezusom v naročju. In vedno je bil z njim
v “akciji”: z njim gledal, govoril, ukrepal.

Govori se, da je nek opat v hudi krizni situaciji
vedno znova molil pred tem kipom. In ko ni videl več
izhoda, je snel svoj opatski križ in ga obesil Jožefu
okrog vratu: “Ne morem več! Zdaj skrbi ti za sobrate
in samostan”. Menihi so odšli, Jožef je ostal. Kar je
storil opat, povsem paše k svetopisemskemu Jožefu.


