
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

4. NEDELJA MED LETOM - 31. januar 2021
Janez Bosko, duhovnik, ustanovitelj salezijancev in vzgojitelj mladih
Ob 8.00: + starši Žagar, + Darko Jurman in + Mari Grabner,

  po namenu Lojzeta Žagar z družino
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 1. februar 2021
Brigita Irska, opatinja
Ob 18.30: + Marjana in Franc Mivšek, obl., p.n. Gregorja Okorna z družino
Torek: 2. 2. 2021
Jezusovo darovanje - svečnica; Simeon in Ana, preroka
Ob 10.00: za pokojne Marinčkove iz Orel
Ob 18.30: + Jure Kupljenik ter starša in brata Pirnat
Sreda: 3. 2. 2021
Blaž. škof, mučenec
Ob 7.00: + Leopoldina Koprek, po namenu nečakinje Vide Mavec z družino
Četrtek: 4. 2. 2021
Jožef Leoniški, kapucin, misijonar
Ob 18.30: + Janez Korenčič, po namenu Zdenke Aleš-Istenič z družino
Petek: 5. 2. 2021
Agata, devica, mučenka - prvi petek
Ob 18.30: + Julijana in Nežka Novak, obletna
Sobota: 6. 2. 2021
Doroteja, mučenka - prva sobota
Ob 18.30: + Slavko Tancek, 7. dan po pogrebu
5. NEDELJA MED LETOM - 7. februar 2021
Rihard, kralj
Ob 8.00: + Franc Vidic, ob rojstnem dnevu
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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OZNANILA
Od 31. 1. do 7. 2. 2021

TU JE NAŠ DOM, TU SMO DOMA



 V torek, 2. februarja, je praznik Jezusovega darovanja ali svečnica. Pri obeh
mašah, ob 10. uri in ob 18.30. bo blagoslov sveč, ki jih prinesite s seboj.
Na svečnico praznujemo tudi Dan posvečenega življenja, v spodbudo redovnikom in
redovnicam, da bi ponovno ovrednotili Božji klic k tesnejši hoji za Jezusom Kristusom in
sodelovanju pri njegovem odrešenjskem poslanstvu v Cerkvi in svetu. Molimo zanje, da
bi mogli v polnosti uresničevati svojo poklicanost.

 V sredo obhajamo god sv. Blaža, priprošnjika zoper bolezni v grlu in prehladna
obolenja. Pri jutranji maši ob 7. uri bomo prejeli njegov blagoslov. Da bi ostali zdravi!

 V četrtek pred prvim petkom bo ob 18. uri, torej pol ure pred mašo, izpostavljeno
Najsvetejše v tiho češčenje in molitev za nove duhovne poklice.

 Na prvi petek dopoldne bom obiskoval naše bolnike na domovih, drugi pa vabjeni
k večerni maši, da posvetimo in izročimo svoje življenje Jezusovemu Srcu. Potem
bomo bolj pogumno in potrpežljivo prenašali ta težki čas, ki smrtno ogroža naše življenje.

 Na prvo soboto ne pozabimo moliti za duhovnike in se izročiti Marijinemu
brezmadežnemu Srcu.

 Prihodnja nedelja je prva v mesecu februarju, zato bo po mašah kljub skromnemu
obisku darovanje-ofer za vračanje našega posojila. Svoj dar pa lahko nakažete tudi na
župnijski transakcijski račun ali prinesete kdaj drugič v župnišče. Vseeno Vas vabim, da
se opogumite in vrnete v cerkev k maši, če ne ob nedeljah, ko tudi ni pre-več vernikov v
cerkvi, pa kdaj med tednom. Maska, fizična razdalja in zaupanje v Božje varstvo zagotovo
lahko obvaruje pred okužbo. Čeprav se Vam morda maša pred domačim zaslonom zdi
enakovredna maši v cerkvi, pa gledanje v bistvu ni enako soudeležbi v cerkvi. Ta “izhod
v sili” so škofje dovolili, zdaj pa to velja le za bolnike in druge “opravičene” v regijah v
skladu z vladnim proti-korona ukrepom. Tukaj Vas znova vabim: Vrnite se v cerkev!

 Slovenska škofovska konferenca sporoča, da se verouk kljub odprtju šol za otroke
prvega triletja do nadaljnjega ne sme izvajati v razredu oziroma se še naprej izvaja na
daljavo. Za izvajanje verouka je potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje Vlade RS in NIJZ,
saj k verouku prihajajo otroci iz različnih razredov in šol, kar povečuje možnost okužbe.
Ker mi nimamo verouka na daljavo, ponovno prosim starše, naj si vzamejo tisto uro časa
za verouk in tedensko z otroki predelujejo snov, se potrudijo za družinsko molitev in za
mašo v cerkvi.

S prekrižanima svečama

Blagoslov sv. Blaža  (3. februarja) proti vsem
boleznim grla in prehladnim obolenjem je nastal v
16. stoletju. Svoje korenine ima v legendi o Blaževi
ozdravitvi mladeniča, ki se je zadušil z ribjo kostjo. V
tem korona času ga lahko na novo ovrednotimo. Saj
se nasproti virusu počutimo zelo nemočne. Ljudje so
postali na novo dovzetni za moč blagoslova. Tudi mi ga prejmimo, v obliki, ki
bo mogoča, vsekakor pa bo učinkovita po naši veri. Vemo: Blažev blagoslov
ni nobeno čarobno sredstvo, sveči nista čarobni palici ali čudežni sveči. Ta
posebni blagoslov bo znamenje Božje bližine, ravno v tem težkem času.

Kadar usoda prekriža naše življenjske načrte in sanje, kadar pandemija
življenje tako zelo omejuje, kakor poprej nismo nikoli poznali, kadar vse
poteka križemkražem, to pot prekriža Bog in nam hoče podariti svetlobo,
toplino, moč in tolažbo - tokrat po Blaževem blagoslovu.

Vsako bogoslužje začnemo z znamenjem križa. Križ visi na steni, stoji na
oltarju. Poznamo križe, ki so poševni, kakor Andrejev križ. Kje srečamo
takšne križe? Andrejev križ na železniškem prehodu, križce na glasovnicah,
prekrižana ključa v grbu papeža Frančiška, prekrižane zastave pri pobratenju
mest.

Prekrižana nož in vilice nam kažeta, kje lahko okrepimo svoje telo.
Prekrižani sveči nam želita pokazati, kje lahko okrepimo svojo dušo. Blažev
blagoslov jemlje resno, da je naše življenje ogroženo in ni zagotovljeno,
nimamo ga v svojih rokah, ampak ga moramo živeti kot dar - pod Božjim
varstvom.

Luč, svetloba stori telesu in duši dobro. Kakor pri blagoslovu sv. Blaža.
Blagoslov pomeni: Božja luč in Božje veličastvo svetita v naše življenje.


