
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

4. POSTNA NEDELJA -papeška nedelja - 14. marec 2021
Matilda, kraljica
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + starši Jager ter + Jože in Jožko Jager
Ponedeljek: 15. 3. 2021
Klemen Marija Dvoržak, redovnik
Ob 18.30: + Marija Brecelnik, obletna
Torek: 16. 3. 2021
Božji služabnik Danijel Halas, duhovnik, mučenec
Ob 18.30: + oče Jože Jager
Sreda: 17. 3. 2021
Jožef iz Arimateje
Ob 7.00: + Vladislav in Jožefa Dovč, po namenu Saša Jager z družino
Četrtek: 18. 3. 2021
Ciril Jeruzalemski, škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Ivan in Jožefa Mlakar
Petek: 19. 3. 2021
Sveti Jožef, mož Device Marije in Jezusov rednik
Ob 10.00: za vse pokojne iz družine Jager
Ob 18.30: + Jože Kraškovic in + Golobovi
Sobota: 20. 3. 2021
Marija Jožefa od Srca Jezusovega, redovna ustanoviteljica
Ob 18.30: + Alojz Vintar, obletna
5. POSTNA - TIHA NEDELJA - 21. marec 2021
Serapion, škof, mučenec
Ob 8.00: + Peter Goli, ob rojstnem dnevu
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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OZNANILA
Od 14. do 21. marca 2021

Ali ni bilo mogoče drugače?



 Starši prvoobhajancev in birmancev ste po pošti prejeli pismo z obvestilom,
da prihodnji teden začnemo skrajšano, a jedrnato pripravo na prejem
zakramenta Evharistije in zakramenta Sv. Duha, birme. Jutri, v ponedeljek ob
16. uri, bomo po petih mesecih prenehanja verouka imeli srečanje s
prvoobhajanci skupaj z njihovimi starši, da se pogovorimo o nadljnjem poteku
priprave na prvo Obhajilo. Zvečer po maši ob 19. uri istega dne, torej, 15.
marca, pa ste povabljeni tudi starši birmancev na pogovor o pripravi na birmo.
Do birme nas loči še dober mesec in pol, a upam, da se bomo z resnim in
dobrim sodelovanjem birmancev in vas staršev uspeli ustrezno pripraviti na
prejem tega zakramenta, da se le ne bodo v Sloveniji oziroma v naši regiji
poslabšale covid razmere in bi posledično morali birmo odložiti na pozneje.
Osmi razred bo imel verouk v torek ob 17. uri, deveti razred pa v petek ob 16.
uri, torej kot prej po starem urniku.

 V petek, 19. marca, je praznik sv. Jožefa , moža Device Marije in
Jezusovega rednika. Prva sveta maša bo dopoldne ob 10. uri in druga zvečer
ob 18.30. Ta dan začnemo tudi Teden družine, ki traja do 25. marca, ko
praznujemo Gospodovo oznanjenje Mariji in obenem Materinski dan ali Dan
staršev.

 Prihodnjo nedeljo bodo pred našim domom že na voljo oljčne vejice, ki jih
lahko vzamete domov.

19. marec: SVETI JOŽEF
Na tem modernem reliefu na fasadi neke hiše v

kraju Delft na Nizozemskem je umetnik Jožefa
postavil v ozadje. Jožefa, ženina Božje Matere
Marije. Jožef je v ozadju, toda velik in pomemben.
S svojo desnico zaščitniško objema Marijo in
njenega otroka v naročju, za njima stoji nežen in
odločen.

Jožef je po pričevanju Svetega pisma tihi
svetnik. Če že ne pove, da je kaj rekel, pa veliko o
tem, da posluša - sanje in angela -, da je ves zavzet
za svojo ženo in otroka. Zanju vse naredi in jima
podredi svoje lastne interese. Po poklicu je bil več
kot le ubogi tesar, še arhitekt je zanj premalo, bil je

namreč izkušen obrtnik, ki je obvladal gradnjo, gradnjo iz lesa in kamna.
Jožef je izviral iz Davidove hiše, iz Davidovega rodu. Toda o zgodovini te

velike družine ni veliko ostalo. Davidova hiša v aktualni politiki nima kaj
povedati, in Jožef s politiko nič opraviti. Jožef živi v Nazaretu, daleč od centra
moči, v regiji, od katere si pobožni in vladajoči sloj ne more veliko obetati.

Jožef je pozoren na Božjo besedo, na Božji konkretni klic. V tem se izkaže
njegova sorodnost z Davidom. Poslušnost Bogu naredi Jožefa “pravičnega”.
Jožef Bogu popolnoma zaupa. Ne zanaša se samo na to, kar vidi, sploh pa ne
na tisto, kaj pravijo ljudje. Jožef vidi preko tega - kar se lepo vidi na reliefu:
Jožef iz ozadja zre preko žene in otroka v daljavo, vidi več od tega, kar ima
pred očmi. Tako pronicljivo umetnik pokaže, da je Jožef odprt za Božja
navodila, naročila in odločitve, ki jih samo znotraj sveta ni mogoče razumeti.

Ta umetnina je umeščena v okolje ene zelo prometnih cest, kar lahko služi
kot namig na to, kaj sredi vsakdanjega vrveža, kaj pri vseh vsakodnevnih
obveznostih in poslih šteje, kaj je pomembno: povezanost, zavzetost za
druge, najprej za svoje domače. Jožef v tej odrešenjski zgodbi, v katero je
vpleten, veliko vsega ni razumel, a je za njen dober iztek bil tako pomemben.
Deloval je nežno in sočutno, brez hitrih ukrepov in rešitev. Z daljnovidnostjo,
s katero je ocenjeval politični in socialni položaj, in z zaupanjem je mogel
prestati težavne situacije in neugodne čase. Kolikokrat je moral doživeti, da
nima več tal pod nogami; vendar je ostal, ni vstal in odšel, ni opazoval iz
razdalje. Vse je tvegal za Jezusa in njegovo Mater. Brez mnogih besed je
zaupal Bogu. Zaradi svoje družine je vzel v zakup veliko negotovosti, celo
beg. Zaznal je, kaj je potrebno. V svojem poklicu je pomagal drugim ustvariti
dom. Kot Davidov sin je vedel, da je zavezan Božjim navodilom. Marijo je kljub
mnogim pomislekom vzel k sebi. Jezus je Jožefa moral doživljati kot dobrega
očeta, drugače Boga ne bi nikoli mogel nagovoriti tako domače “očka”.
Večkrat je peljal svojo družino na romanje. Pri tem je moral boleče izkusiti, da
je njegov otrok poklican k nečemu Večjemu.

Papež Janez Pavel II. je Jožefa imenoval Odrešenikov varuh. Varuhi ne silijo
v ospredje. Skrbijo za blagor svojih varovancev, varujejo njihovo življenje in
ga pospešujejo. Takšne ljudi potrebujemo prav danes. Naše očete!

Sveti Jožef, ženin Božje Matere in Jezusov rednik - prosi za vse nas.

Trpeči povišan - 

dobro vidno?
Ali se moje oči rajši zapro pred njegovim
trpljenjem in trpljenjem mnogih drugih?
Jezus pove o samem sebi, da mora biti povišan,
da bi vsak, ki veruje vanj, imel večno življenje
(Jn 3,14-15). 
Verovati v križ pomeni verovati v ljubezen in v
odrešenje.


