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DRUŽINA PRI MOLITVI
Zakonca pripovedujeta: »Dalj časa sva iskala obliko najine skupne molitve. Sedaj,
ko imava otroke, nama je ostal zgodnji jutranji čas, to je tisti čas, ko sva sveža in z
veseljem sprejemava nov dan. Boga slaviva s hvalnicami in svetopisemski odlomki.
Moliva za najino edinost, za najine otroke in za druge namene. Molitev naju objema
kot mavrica na nebesnem oboku, ki je močnejša, če je več sonca in istočasno več
dežja, uloviti pa se nikoli ne pusti. V Svetem pismu beremo: „Gospod, zjutraj poslušaj moj glas, zjutraj polagam predte molitev in čakam“ (Ps 5,3–4). „Navsezgodaj,
ko je bilo še čisto temno, je (Jezus) vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam
molil“ (Mr 1,35). Ko se zvečer zberemo v sobi k skupni molitvi, se najprej pripravimo tako, da si izmenjamo dnevne izkušnje, kaj smo tisti dan lepega doživeli, kaj
nas je nagovorilo in razveselilo, kaj razžalostilo ali prizadelo. Pogovor je včasih le
izmenjava mnenj, včasih pa zelo živahen. To je čas in kraj, kjer lahko vsak na glas
izrazi svoje mnenje. Ob tem se spoznavamo in bogatimo drug drugega ter utrjujemo
medsebojno zaupanje. Potem sledi večerna molitev, pred prazniki tudi rožni venec.
Želimo si Božjega blagoslova in da bi nas Bog čim dlje spremljal ob naših večernih
srečanjih.«
Neki duhovnik takole opisuje sodelovanje svoje družine s sveto Evharistijo, ko je
bil še doma pri starših: »Rodil sem se po vojni v preprosti, a globoko verni družini.
Razmere so bile zelo težke. Starši so se kot pregnanci vrnili domov na izropano domačijo, kjer ni bilo ničesar. Majhna kmetija je nudila skromno možnost preživetja.
Takrat še ni bilo nobenih strojev in kmečko delo je bilo vse ročno in zelo naporno.
Kot verna družina smo doživljali različna zapostavljanja. Preizkušani starši so
imeli veliko vero in zaupanje v Božjo previdnost. Najbolj mi je ostala v spominu
vsakodnevna molitev rožnega venca. Čeprav smo bili vsak večer resnično utrujeni
od težaškega dela, smo ga vedno molili. Prvi je vedno pokleknil na tla oče, za njim
vsi ostali. Oče in mati sta šla v cerkev vsako nedeljo dvakrat in pela pri cerkvenem
pevskem zboru. Vsako nedeljo sta šla starša k obhajilu in vsako prvo nedeljo v
mesecu tudi k sveti spovedi.«

DELAVNICA MOLITVE IN ŽIVLJENJA

V ponedeljek, 16. februarja, po večerni sveti maši bomo v naši
župniji začeli z delavnico molitve in življenja. Molitvena srečanja bodo vsak ponedeljek po sveti maši vse tja do konca meseca
maja. Vabljeni vsi, ki bi radi tudi preko teh srečanj poglobili svojo
molitev in povezanost z Bogom.

SVETA DRUŽINA OBISKUJE NAŠO ŽUPNIJO

Podoba svete družine, ki smo jo prejeli na Slovenskem pastoralnem dnevu v Celju,
bo v mesecu marcu gostila podružnica svetega Janeza Krstnika na Lužah. Tisti, ki
želite sveto družino sprejeti v svoj dom, se za termin dogovorite z Alenko Kern (031
894 114). Sprejem bo v nedeljo, 1. marca, pri sveti maši ob 10. uri.

POSTNI ČAS

Pepelnična sreda je prvi postni dan. Cerkev je ta dan uvedla po letu 1091. Protiutež temu je tudi nastal pust. Prej pusta niso poznali. Post pa je poznan že prej in
v stari zavezi zasledimo, da so se ljudje oblekli v raševino in se potresli z pepelom.
Pepeljenje se opravlja v obliki križa, križ pa je znamenje premagane smrti (Jezusova
smrt na križu). Pepeljenje nas spominja, da smo zapisani smrti, spokornost pa je
prvi korak na poti k vstajenju.
S pepelnico se začenja postni čas, v katerem moramo odmreti grehu in se pripraviti,
da s Kristusom vstanemo k novemu življenju. Postni čas traja 40 dni od pepelnične
srede do velike noči.
POSTNA POSTAVA
Pepelnična sreda in veliki petek sta dneva posta in zdržka mesa. Vsi, ki so dopolnili
osemnajsto leto in še niso stari šestdeset let, so se dolžni postiti.
Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na
dan najemo do sitega in se zdržimo mesnih jedi.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Na vse druge petke v letu,
razen na praznike, je mogoč zdržek mesa nadomestiti s kakšnim drugim dobrim
delom (spodaj našteta). V postnem času je priporočljivo, da katero od spodaj naštetih
stvari dodamo zdržku mesa:
* molitev - npr. udeležba pri sv. maši, osebna ali družinska molitev, obisk cerkve
ali kapele, branje Svetega pisma, molitev križevega pota...
* post - poleg zdržka mesa so še druge možnosti. Zdržek od sladkarij in poobedkov, zdržek od kave ali kajenja, zdržek od televizije, računalnika. Namesto tega
več časa posvetimo stikom z bližnjimi, omejitev v hrani in pijači, z namenom, da
prihranjeno namenimo revnim...
* pomoč drugim - posebna skrb za koga, ki je ostarel, bolan, osamljen...
Postni čas je torej čas pokore. V tem obdobju za nas verne velja spodbuda k poglobljeni molitvi in ljubezni do bližnjega ter k zatajevanju samega sebe.
Molitev križevega pota bomo v postnem času molili vsak petek pol ure pred sveto
mašo in vsako nedeljo ob 14. uri v kapeli. Na cvetno nedeljo, 5. aprila, popoldan
bomo imeli postni shod na Tabor pri Podbrezjah.

SEJA ŽPS bo v torek, 24. februarja, ob 20. uri.
MAŠNE NAMENE za junij bomo začeli sprejemati z mesecem marcem.

POVZETEK ZAPISNIKA SEJE ŽPS

1. Seje sta se udeležila tudi diakon Bojan Traven in bogoslovec Jure Koželj, ki
bo tudi ceremonjer na novi maši 5. julija letos. Prosita za sodelovanje in pomoč ter
tudi podporo v molitvi. Vabita nas tako k sodelovanju, vesela bosta naših izkušenj
in spodbude, saj je nova maša ne le praznik in prireditev, temveč in predvsem milost za župnijo. Teden pred novo mašo bomo povabili v faro rojake duhovnike kot
pričevalce, ki bodo pripomogli k dobri duhovni pripravi.
Za praznik se bodo posebej pripravili tudi pevci združenih zborov, ki se bodo
dobivali enkrat tedensko. Prispevke za novomašnikovo darilo faranov, ki je zunanji
izraz podpore, bodo darovalci lahko prinesli v župnišče.
2. Bil je že prvi uvodni sestanek za oratorij, na katerem je bila dobra udeležba.
Prišlo je veliko birmanskih kandidatov, ki bodo animatorji prvič, žal pa se stari,
izkušeni animatorji počasi izgubljajo. Oratorij bo od 12. do 19. julija, število prijavljenih bo sorazmerno s številom animatorjev, postavljena bo omejitev. Do poletnega
oratorija bosta izvedena še dva oratorijska dneva in sicer 28.3. in 16.5.
3. Obisk gospe Nataše iz Mladinskega centra Cerklje je z njeno predstavitvijo
potrdil domnevo, da bi bilo tudi v naši župniji potrebno organizirati dejavnosti, ki bi
šolskim otrokom nudile podporo tako pri učenju kot tudi vzgoji oziroma kvalitetnemu
izrabljanju popoldanskega časa. Mladinski center v Cerkljah nabira izkušnje že od
oktobra 2005, ko so začeli z nekaj urno pomočjo tedensko. Danes imajo center odprt
vsako popoldne, razen ob nedeljah, v delo je vključenih 80 prostovoljcev in dve
zaposleni osebi s polovičnim delovnikom. V obravnavi imajo tako osnovnošolce kot
srednješolce, poleg učne pomoči jim omogočajo tudi prijetno druženje z družabnimi
igrami in delavnicami. Vodilo pri delu z mladimi jim je tudi skrb za odgovornost
vsakega posameznika, da vsak k skupnosti tudi nekaj doprinese. Otroci se navadijo
pospravljanja, nudenja pomoči mlajšim (verižno učenje) in tako skupaj hodijo proti
enemu pomembnejših ciljev: da bi se na centru vsi počutili sprejeti v svoji različnosti.
Spoznajo pravo vrednost prostovoljstva in so ga pripravljeni podajati tudi naprej.

DARILO ZA NOVOMAŠNIKA

Vsaka nova maša naj bi bila praznik za vso župnijo, ko se skupaj z novomašnikom
najprej zahvaljujemo Bogu, da se je ponovno ozrl v našo skupnost in nas po novomašniku blagoslovil. Hkrati pa je to tudi priložnost, ko verniki ponovno prebudimo
odgovornost v molitvi za novomašnika in vse ostale duhovnike. To bo tudi najlepše
darilo in popotnica domačega farnega občestva zanj in za njegovo poslanstvo. Kot
zunanje znamenje, da se zares veselimo novomašnika in da ga že sedaj spremljamo
in podpiramo, mu bomo kot župnija darovali novomašni kelih in pateno. Vsi, ki bi
radi v ta namen prispevali svoj dar, ste povabljeni, da se oglasite v župnišču, kjer
bomo dar hvaležno sprejeli in zabeležili. Naj se priprave, zlasti one duhovne narave,
še bolj intenzivno začnejo že v tem času, ko zima prehaja v pomlad.

PEVSKE VAJE ZA NOVO MAŠO

Eno večjih sodelovanj pri slovesnosti nove maše boste prevzeli zborovodje in
pevci. K sodelovanju ste lepo povabljeni pevci vseh zborov naše župnije, pa tudi tisti,
ki morda trenutno ne pojete pri nobenem pevskem zboru in bi se nam radi pridružili.
Pevske vaje bo prevzela in vodila gospa Mojca Gabrijel. Prve vaje bodo v četrtek,
19. februarja, ob 20. uri v župnijski dvorani oziroma kapeli.
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NEDELJA

19.00 †Miha Sitar
†Tina Vidmar, obl.

LEON SICILSKI 19.00 †Jana Jenko, obl.
†Andrej in Helena Svetelj, obl.
škof
18.00 †Jože Žnidar, 30. dan
PETER
†Mateja Kimovec
DAMIANI
†oče Jože, obl. in teta Micka Sajevic
škof in cerk. uč.
7. NAVADNA
NEDELJA
POLIKARP
škof in
mučenec
MATIJA
apostol
PEPELNICA

SREDA
FEBRUAR

19.00 †Valentin Delavec, obl.
†Alojzij in Marija Florjančič

SIMEON
19.00 †Angela in Janez Kalan, obl.
JERUZALEMSKI
†Viktor Robnik, obl.
škof in mučenec

FEBRUAR
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19.00 †sestre Milka, Lojzka in Ivana, obl.
†Ivan Benedičič, obl.
†Alojz Potočnik, obl.

ALEKSANDER
škof

8.00 za farane
10.00 †Peter Hudobivnik
10.00 †starši Mandeljc (HOTEMAŽE)
19.00 †Avgust Krumpestar, obl.
za zdravje
19.00 †starši Slemc in Hafner
za zdravje v čast Materi Božji
19.00 †starši in bratje Zupan
†Janko Pušavec
19.00 †Franc Logar, 30. dan
†Franc Rakovec, obl.
†Igor in Janez Cankar, obl.

GABRIEL ŽAL.
19.00 †Franc Teran in starši Žerovnik
MATERE BOŽJE
†Alojz Štern, obl.
redovnik
OSVALD
(OŽBOLT)
škof
1. POSTNA
NEDELJA

18.00 †Janez Kirn
†Brane in Jana Sitar
8.00 za farane
10.00 †Albin Svetelj
10.00 †Frančiška Sajevic (LUŽE)
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GODOVI IN SVETE MAŠE

