
 GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

4. NEDELJA MED LETOM - 29. januar 2023
Praznovanje godu sv. Janeza Boska
Ob 8.00: + Andrej Pogačnik, po namenu Robija Berdena z družino
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 30. 1. 2023
Peter Bolgarski, menih
Ob 18.30: + Ivanka Ihan, p. n. sestre Marije in nečakov Maje in Bine z družino
Torek: 31. 1. 2023 
Janez Bosko, duhovnik, ustanovitelj salezijancev in vzgojitelj mladih
Ob 18.30: + Marija Bakšič, po namenu Ane Resnik
Sreda: 1. februar 2023
Brigita Irska, opatinja
Ob 9.30: v priprošnjo na čast sv. Judu Tadeju
 somašujejo dekanijski duhovniki
Četrtek: 2. 2. 2023
JEZUSOVO DAROVANJE - svečnica
Ob 10.00: + Alojzij Kastelic
Ob 18.30: za zdravje
Petek: 3. 2. 2023
Blaž, škof, mučenec - prvi petek
Ob 18.30: + Alojzija Vrečar, po namenu nečakinje Anice z družino
Sobota: 4. 2. 2023
Jožef Leoniški, kapucin, misijonar - prva sobota
Ob 18.30: + Julijana in Nežka Novak, obletna
5. NEDELJA MED LETOM - 5. februar 2023
Agata, devica, mučenka
Ob 8.00: + Franc Vidic, obletna
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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je dejal don Bosko otrokom, ki so
v njegovi bolezni zanj molili in je
ozdravel. Ko je videl mlade na ulicah
brez doma, brez hrane, brez dela in
družine, za katere ni nihče skrbel in
so se spreminjali v divjaške tatiče in
se pogosto znašli tudi v zaporih, se
je odločil: “To ne sme biti”.

Don Bosku se je v glavi podilo
veliko načrtov, ki pa jih sam ni
mogel uresničiti. Potreboval je
duhovnike in laike, da bi delovali v
oratorijih, šolah in delavnicah, ki jih
je načrtov za mnoge mlade. Dne 23. januarja 1854 je povabil nekaj mladih, ki so mu
pomagali že nekaj let, da bi ostali z njim. Ustanovili so skupnost in se poimenovali
salezijanci. Don Bosko je želel, da bi se zgledovali po velikem svetniku Frančišku
Saleškem.

Don Bosko ni pomagal le fantom. Tudi mnoga dekleta so potrebovala pomoč.
Spoznal je Marijo Dominiko Mazzarello in njene tovarišice, ki so se trudile za uboga
dekleta, in skupaj sta ustanovila Družbo hčera Marije Pomočnice.

Don Bosko je deloval na poseben vzgojni način. Imenuje se “preventivni sistem”.
Temelji na razumu, veri in ljubeznivosti. Z Božjo ljubeznijo sprejema mladega
takega, kot je, živi ob njem in pomaga postati pošten državljan in dober kristjan.

Danes salezijanci delujejo v 130 državah sveta. V Slovenijo so prišli leta 1901.



 V torek obhajamo god sv. Janeza Boska , ustanovitelja salezijanske družbe,
soustanovitelja hčera Marije Pomočnice in vzgojitelja mladih.

 V sredo imamo dekanijski duhovniki na Rudniku redno mesečno srečanje ,
ko se vsakokrat zberemo v drugi župniji. Ob 9.30 imamo v cerkvi sv. mašo.
Maše ob 7. uri zjutraj ne bo, zato vabljeni k tej maši. Kot gostitelji pripravimo po
maši malico, kosilo pa je naročeno na Orlah v Gostilnici, za katerega prispevamo 
vsi duhovniki.

 V četrtek, 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 Dan posvečenega življenja, v spodbudo redovnikom
in redovnicam, da bi ponovno ovrednotili Božji klic k tesnejši hoji za Jezusom
Kristusom in sodelovanju z Njim pri njegovem odrešenjskem poslanstvu v Cerkvi
in v svetu. Molimo zanje, da bi mogli v polnosti uresničevati svojo poklicanost,
tako da bi Cerkev postala svetejša in svet boljši. 

 Ker je ta dan praznik in sta že dve maši, ne bo molitvene ure za duhovne
poklice, molimo pa v ta namen pri maši.

 Veroučenci 5. in 6. razreda naj pridejo namesto k verouku k večerni maši .
Njihovo prisotnost bom preveril, saj nekateri otroci tega ne vzamejo resno in
opustijo oboje. Na tem mestu bi rad opozoril starše , da izostanek otrok  od
verouka ali maše opravičijo: ustno, pisno, po telefonu ali elektonski pošti. Tudi
na ta način pokažejo otrokom, da sta jim verouk in maša pomembna - potem
bodo tudi otroci oboje jemali resno in kot potrebno, da ne rečem obvezno.
Držimo se pravil lepega vedenja!

 Na prvi petek dopoldne bom obiskal naše bolnike na njihovih domovih in jim
prinesel zakramente - v zdravilo, okrepčilo in tolažbo. Drugi pa povabljeni k
večerni maši, pri kateri se bomo znova posvetili Jezusovemu Srcu in prejeli
blagoslov sv. Blaža , da nas obvaruje v bolezni grla,v prehladnih obolenjih in v 
vsakršnem trpljenju.

 Na prvo soboto se posvetimo Marijinemu brezmadežnemu Srcu in molimo
za svetost duhovnikov.

 Prihodnja nedelja je prva v mesecu februarju , zato bo pri obeh mašah
priložnost za zakrament sprave, po maši pa bo običajni ofer za kritje preostalih
dolgov ter za nujna tekoča in načrtovana dela.

 Starše birmancev, to je veroučencev osmega in devetega razreda že zdaj
obveščam, da bo v nedeljo, 12. februarja, po deseti maši za njih prvo srečanje.
V obvezno pripravo so vključene tudi duhovne vaje, ki bodo v Želimljem, od 17.
do 19. marca, se pravi od petka popoldne do nedelje, ko se zaključijo s kosilom.
Birmanci za to že vedo, nisem pa siguren, če so vam povedali, zato tukaj to
zgodnje obvestilo, da kdo izmed njih ne bi zamudil ali se izgovarjal, da mu
termin ne ustreza. Pokažite, da vam je Vaš otrok pomemben! 

Kaj je na svečnico še ostalo od Božiča?
 

Ali še tako hrepeneče kakor Simeon in Ana čakamo Jezusa? Ali
smo 40 dni po Božiču ohranili adventno upanje na Božje dete?
Praznujem “svečnico”, ker želim videti odrešenje, da bi mi bilo na otip
kakor takrat starcema v jeruzalemskem templju?

Jezusovo darovanje se v Vzhodni Cerkvi imenuje “praznik
srečanja”. Posebna srečanja radi praznujemo ob soju sveč. Sveče
prižigamo v kriznih časih. Tudi naravno leto nam daje upanje: od Božiča je dan za 13/4 ure
daljši, svetloba torej prevzema premoč.

Nad vsem tem pa sije Kristus, luč sveta. Morda bo ta poznobožični sijaj dosegel naše
domove. Morda smo po 40 dneh še navzoči in sprejemljivi kakor Simeon in Ana, da
Jezusa na “praznik srečanja” ne bi zamudili ali prezrli.

Sveča je podoba življenja, mojega in Jezusovega. Jezus, ki se v smrti iz ljubezni
použije, je naše odrešenje in naš smisel. Bogoslužne sveče nemo oznanjajo to dogajanje
v sv. maši: v smrti je življenje. V obhajilu se nam Jezus polaga v roke. To Detece Božje,
drobna lučka, a hkrati luč sveta.

Zdravje je najpomembnejše!,
slišimo vedno znova. Seveda je pomembno. Zlasti takrat, ko nas

bolijo noge in hrbet. Ampak najpomembnejše? Na god sv. Blaža se pri
maši podeljuje njegov blagoslov. To je ena redkih priložnosti, ko v
bogoslužju stopi v ospredje zdravje. Običajno prosimo za Božje varstvo
pred vsem trpljenjem in vsemi boleznimi. Nek duhovnik je te besede že
davno spremenil: Gospod naj te krepi v vsem trpljenju! Saj vem ali
sumim, pravi, da mnogi tukaj prenašajo neko bolezen. In vrhu tega: Ali
je resnično človeško želeti biti obvarovan pred trpljenjem? Ne, mi ne
stavimo na svet brez trpljenja! Upamo samo, da ne bomo obteženi čez svoje moči. Težko v življenju
bi radi vzdržali. Takšno okrepitev pričakujemo od Boga.

Nihče od nas ne je (rad) rib. Ko bomo prejeli Blažev blagoslov, pravzaprav gre v prenesenem
pomenu za požrte kosti. Gre za tisto, kar se nam zatakne v grlu; za tisto, kar nam obtiči v grlu kot
cmok in noče stran: strah pred prihodnostjo, skrbi, razočaranja, zamere. V tem smislu se
vprašajmo, kaj vse “moramo požreti” in na čem se skoraj dušimo. Na besedah, ki jih ne moremo
izreči, na besedah drugih, ki jih ne moremo prebaviti. Naj nam Blažev blagoslov “očisti” grlo. 

V tem smislu prinašamo vse svoje življenje, z vsemi njegovimi  hrepenenji in strahovi in z
njegovo lakoto po odrešenju pred Boga, ki išče našo bližino in našemu bivanju daje smisel.
Zaupajmo v to, da naše življenje tja do naključnosti in bednosti vsakdana zajema vseobsegajoča
roka Njega, ki nas nikoli ne pusti samih in na cedilu - tudi ko gre za zdravje.


