Godovi in sv. maše v mesecu februarju
1.2.

P

Brigita Irska

2.2.

S

Gospodovo darovanje
»svečnica«

3.2.

N

4. nedelja med letom

4.2.

P

Gilbert, redovnik

5.2.
6.2.
7.2.
8.2.
9.2.

T
S
Č
P
S

Agata, devica
Japonski mučenci
Rihard, kralj
Prešernov dan
Polona, mučenka

10.2.

N

5. nedelja med letom

11.2.

P

12.2.

T

17.00
8.00
17.00
8.00
10.00
17.00

+ Berta Obrovnik
+ Zvonka Harič
+ Vinko, Ida in Elizabeta Nalič
ter Franc in Frančiška Kobal
+ Silva Vute
+ Avgust in Miroslava Belovič
+ Emil Podlesek
+ Jože Pliberšek in nj. starši

Lurška Mati Božja

17.00
8.00
17.00
17.00
17.00
8.00
10.00
17.00

Humbelina

17.00

+ Ivan Kraner

+ družina Mrakič in Krivonog
+ Sonja Kropin
- za blagoslov v družini
+ Franc Bauman
+ Branko in Štefka Gorjup
+ Dušan Hartman

/ 2019
»Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal;
preden si prišel iz materinega naročja, sem
te posvetil,
te postavil za preroka narodom.« Jer 1,5
Ne samo Jeremija, vsak izmed nas je
Božja zamisel!

+ Slavica Mlakar

13.2.

S

Jordan Saški

8.00

+ družina Trstenjak in Kolander ter bratje in sestre

14.2.

Č

Valentin (Zdravko)

17.00

+ Milka Paradiž

15.2.

P

Klavdij, redovnik

17.00

+ Bogdan Pušenjak

16.2.

S

Onezim, škof

17.2.

N

6. nedelja med letom

18.2.

P

Frančišek Regis Clet

17.00
8.00
10.00
17.00

+ Vida Urleb
+ Ana in Leopold Copot ter Ana Cimerman
+ Jože Jeseničnik
+ Ivan in Alojzija Kocmut

19.2.

T

Konrad, iz Piacenze

17.00

+ Kristina Mernik

20.2.

S

Perzijski mučenci

8.00

- v zahvalo za življenje in uspešno operacijo

21.2.

Č

Mira, devica

17.00

+ Ivanka Švajger

22.2.

P

Sedež apostola Petra

17.00

+ Jožica Jurič

23.2.

S

Polikarp, mučenec

24.2.

N

7. nedelja med letom

25.2.
26.2.
27.2.

P
T
S

Valburga, opatinja
Aleksander, škof
Bazilij in Prokopij

17.00
8.00
10.00
17.00
17.00
8.00

+ Marinka Dogenik
- za farane in dobrotnike župnije
+ Srečko Zafošnik
+ Križovnikovi in babica Julka
+ Franc Škerget
+ Jože in Anica Kočnik ter Antonija Lah

28.2.

Č

Roman, opat

17.00

1.3.

P

Albin (Zorko), škof

17.00

2.3.

S

Neža Praška

3.3.

N

8. nedelja med letom

17.00
8.00
10.00

+ Branko Reisman
+ Alojz in Marijan Repolusk, starši Korman
ter Jožica in Bruno Germič
- po namenu
+ teti Ana in Marija Repolusk
+ Jožica Kotnik

Rad bi, da bi to vedeli vsi: invalidi, ljudje, ki
v življenju niso uspeli, kronični bolniki, zaporniki, brezdomci, otroci, zapuščeni, ostareli, ljudje z roba družbe, mladi, ki iščejo smisel življenja oz. so v
kakršnikoli stiski, revni, premožni ali na videz uspešni ljudje, ki so se pa
kljub vsemu v življenju izgubili.
S stališča Boga se nihče ne rodi slučajno. Nihče se ne rodi po pomoti. Nihče se ne rodi zaman. Za vsakega človeka ima Bog pomembno zamisel.
Osebna svoboda lahko nasprotuje Božjemu načrtu. Jeremija bi lahko zavrnil poslanstvo in ne bi hotel biti prerok.
Človeška hudobija in negativne okoliščine, ki jih povzroča zlo, lahko omejujejo in zakrivajo veličino in lepoto Božjega načrta.
Toda nič ne more izničiti zamisli Boga, ki nas je priklical iz niča v življenje.
Takšni, kakršni smo: omejeni in minljivi, otroci ali ostareli, zdravi ali bolni,
bogati ali revni, lepi ali po mišljenju sveta manj lepi, uspešni ali neuspešni,
zamisel Boga, ki nas je ustvaril, nas dela velike.
Povejte to ljudem, ki so izgubili zaupanje, ki obupujejo, ki so resignirani:
»Kljub vsemu smo zaklad.«
Če je skrit, je naša naloga, da ga razkrijemo v vsem njegovem sijaju.
Prim. T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Vsakemu človeku na svetu je Bog določil posebno mesto in posebno poslanstvo. Zavedati se mora svoje odgovornosti, s tem pa dostojanstva in
spoštovanja. (Tomaš Špidlik)

Vsak dan znova! To pomeni: vsako jutro se zavem svojega bivanja, vsak
Ob svetovnem
dnevu
dan
je pred menoj
moje bolnikov
poslanstvo, vsak dan začenjam z novo močjo, vsaJezus
je
prišel,
da
bi
pokazal
Božjo
ljubezen.
Pogosto
je to
storil tam,
ko jutro sprejmem svoj dan, da ga
napravim
lepega,
bogatega
. (Franc Sodja)
kjer se čutimo posebej ogroženi: v slabljenju našega življenja zaradi
bolezni. Bog hoče, da ozdravimo na duši in na telesu, da poleg tega
postanemo verni in prepoznamo prihajajoče Božje kraljestvo. KKC 15031505

V Jakobovem pismu beremo: "Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem imenu pomazilijo z oljem. In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo okrepil; če je
storil grehe, mu bodo odpuščeni." (Jak 5, 13-16.)
Sveto bolniško maziljenje je zakrament, ki je namenjen trpečim, hudim bolnikom, slabotnim, ostarelim, pa tudi kristjanom pred operacijo in
ženskam pred porodom. Vsak ga lahko prejme večkrat, bolnikom v nezavesti ga duhovnik podeli, če ga prosijo bolnikovi bližnji, ki jamčijo, da bi si
tega želel. Ob zakramentu Cerkev priporoča prejemnika Jezusu Kristusu,
ki pozna človeško trpljenje, saj se je učlovečil in trpel na križu. Sveto bolniško maziljenje posreduje milost Svetega Duha, ki človeku pomaga k
Pridi tudi k temu bolniku
Ti, rešitev bolnikov, držim te za besedo in te prosim: pridi
k temu bolniku; naj začuti, da si ti njegova rešitev, da si
tu s telesom blizu tudi po meni. Vzemi bolno telo v svoje
roke in ga zravnaj, pritisni ranjeno dušo na svoje srce in
jo ozdravi. Dotakni se vprašujočega duha in ga obudi k
novemu življenju.
Anton Rotzetter
3. februar, SV. BLAŽ
Sv. Blaž spada med zavetnike, ki jih častimo v sili. Je
zavetnik zoper bolezni vratu in grla, ker je po legendi
ozdravil materi sina edinca, ki je požrl ribjo kost. Zaradi
te prigode, pa tudi zaradi bližine svečnice, Cerkev na ta
dan vernikom podeljuje posebni »blagoslov sv. Blaža«. Duhovnik pri tem vzame dve sveči, povezani v obliki križa, in ju približa grlu vsakega, ki želi prejeti Blažev
blagoslov, pri tem pa moli za blagoslov grla in obvarovanje bolezni ter vsakega drugega zla. Sv. Blaž je bil najprej zdravnik, potem pa škof v Sebasti v Armeniji. Umrl je mučeniške smrti, saj so ga zaradi
prej navedenega čudeža neusmiljeno bičali, ga trgali z železnimi kavlji in
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Oznanila:
1.-2.2., obhajamo prvi petek in soboto; dopoldne obisk bolnikov na domu;
pred sv. mašo smo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za duhovne poklice
in obnovitvi posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu
2.2., praznik Gospodovega darovanja – svečnica; pri obeh sv. mašah
blagoslov sveč
3.2., ob 10. uri družinska sv. maša, pri kateri sodeluje družinski pevski
zbor
- po obeh sv. mašah priložnost za prejem Blaževega blagoslova za
zdravje
4.2., ob 18. uri srečanje članov gospodarskega sveta
8.2., Prešernov dan
9.2., po večerni sv. maši srečanje Frančiškove družine
11.2., god Lurške Matere Božje; svetovni dan bolnikov
14.2., ob 18. uri redna seja ŽPS
18.2., začetek zimskih počitnic
26.2., ob 18. uri srečanje katehetov in animatorjev
28.2., ob 19.30 srečanje skupine 'Nove družine'
1.-2.3., obhajamo prvi petek in soboto; dopoldne obisk bolnikov na domu;
pred sv. mašo smo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za duhovne poklice
in obnovitvi posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu
2.3., ob 9.30 srečanje ministrantov
- po sv. maši srečanje Frančiškove družine
Jezus se je ozrl po svojih učencih in govóril:
»Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo.
Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste.
Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste.
Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili
in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina
človekovega! Razveselite se tisti dan in vriskajte od
sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav
tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki.« (Lk
6,20–22)
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