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Po spovedi se človek lahko vrne »domov«, k temu, kar zares je
Najmočnejše »orožje« v boju z grehom nam je zapustil Kristus v
zakramentu spovedi ali sprave. V dobri pripravi na spoved je dobro najprej
obnoviti zavest o tem, kaj ta zakrament sploh je in nato nastaviti »sekiro« milosti
prav na glavno korenino zla v sebi. V čem je torej skrivnost tega pomembnega
zakramenta?
V praktičnem življenju vernikov je ta zakrament za mnoge najtežji,
zato tudi najmanj pogosto obhajan. Zakrament lahko postane težak zaradi
različnih vzrokov. Eden je lahko razočaranje, tako nad spovednikom, ki ni bil
dovolj takten, kakor spovedanca samega nad seboj, ker pogosto spet zapade
nazaj v isti greh. Posredi je lahko mehanično prejemanje zakramenta, ki tudi ni
rodovitno, pogosto pa botruje temu notranja stiska ali strah, morda celo ranjen
ponos. Veliko pripomore tudi splošna izguba verskega čuta, »uspavana« vest
in padec javne spodobnosti, zaradi katere je meja med dobrim in zlim, zato
tudi med grehom in krepostjo, zelo zamegljena.
Med neposredne sadove Jezusove zmage nad grehom in smrtjo v
velikonočni skrivnosti sodi podaritev zakramenta sprave. 0 tem nam poroča
Sveto pismo pri opisu prvega srečanja Vstalega z učenci (prim. Jn 20,23). V
spovedi se v neposrednem srečanju med grešnikom in vstalim Kristusom na
zakramentalen način udejanji Kristusova zmaga nad grehi vsega sveta in vseh
časov na posameznem skesanem grešniku. V njem se obnovi krstna novost,
prižge se mu nova luč in napolnjen je z novo močjo za ljubezen in življenje;
oboje je dar Jezusove velike noči. Pravi izhod iz sužnosti v obljubljeno
deželo je prav prehod od greha k prvotni krstni nedolžnosti. S tem nam Vstali
omogoči obnovitev zavesti našega dostojanstva, ki jo je greh porušil. Veselje
odpuščenosti je velikonočno veselje. Zakrament sprave je naša resnična potreba,
saj se krivde ne moremo znebiti sami; a tudi ni naša zasluga, marveč zastonjski
dar Božje ljubezni. Zaupajmo se ji!

FARNI PRAZNIK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA JEZUSA V
NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU bomo obhajali v četrtek, 6. marca.
Ob 8. uri bo najprej sveta maša, ki jo bo daroval dekan in župnik iz Adergasa g. Peter Miroslavič. Po sveti maši bo sledilo češčenje Najsvetejšega po
naslednjem vrstnem redu:
- od 9.00 do 10.00: možje in fantje
- od 10.00 do 11.00: Prenova v duhu
- od 11.00 do 12.00: farani iz vseh podružnic
- od 12.00 do 13.00: duhovniki
- od 13.00 do 14.00: žene in dekleta
- od 14.00 do 15.00: Frančiškova skupina
- od 15.00 do 17.00: veroučna šola
- od 17.00 do 18.00: Župnijski pastoralni svet
- ob 18. uri pete litanije Srca Jezusovega in slovesna sklepna sveta maša, ki
jo bo vodil ravnatelj Bogoslovnega semenišča, kanonik in msgr. dr. Franci
Šuštar.
Lepo bo, če se bomo ta dan v čim večjem številu zbrali pri Gospodu,
ki nam prestoluje v Najsvetejšem zakramentu. Ne bojmo se mu zaupati in
ga prosimo posebej za Božji blagoslov v naši župniji in škofiji. Prosimo ga
za škofe, duhovnike in nove duhovne poklice, pa tudi za naše družine in za
vse svoje osebne namene. Naj bo praznik celodnevnega češčenja hkrati tudi
priprava na Evharistični kongres, ki bo za vso slovensko Cerkev v prihodnjem
letu. Molimo tudi za papeža Benedikta XVI., ki bo ob tej priložnosti mogoče
celo obiskal našo domovino.
KRIŽEV POT molimo v kapeli vsak petek pol ure pred sveto mašo in ob
nedeljah ob 14. uri. Na cvetno nedeljo pa bomo poromali na Tabor pri Podbrezjah, kjer bomo ob 15.30 najprej molili križev pot in nato darovali sveto
mašo za pokojnega nadškofa Franca Perka, ki je v naši župniji deloval kot
prvi kaplan in se ga mnogi še spominjate. Z zaupanjem molimo zanj in po
njem tudi prosimo Gospoda naj prav v naši župniji še naprej prebuja nove
duhovne poklice.
Za postno romanje na Tabor bo organiziran prevoz z avtobusom, ki
bo iz Šenčurja odpeljal ob 14.30. Prijavite se v župnišču.
POSTNA PREDAVANJA
V soboto, 15. marca, bomo v župniji imeli še tretje postno predavanje na temo
Pavlovo razlikovanje med duhom in mesom. Tudi tokrat bo predavanje vodil
duhovnik dr. Rudi Koncilja, ki je predsednik Bibličnega gibanja.

CVETNA NEDELJA nam vsako leto oznanja, da je pred nami največji
krščanski praznik velika noč. S to nedeljo vstopamo v veliki teden in z njim
tudi v največje skrivnostne resnice naše vere. Z blagoslovom butaric in zelenja
se torej veselimo Jezusa, ki vstopa v naš “Jeruzalem” in nam prinaša odrešenje.  
Ob 10. uri bomo na trgu pred cerkvijo najprej slovesno blagoslovili vse zelenje
in nato v duhu veselja in upanja pristopili k sveti maši v cerkev.
ENODNEVNI ORATORIJ bo v soboto, 15. marca, na Olševku. Ob 9. uri
se bomo v podružnični cerkvi svetega nadangela Mihaela zbrali k molitvi in
katehezi. Sledila bo delavnica, v kateri bomo izdelovali butarice za blagoslov
na cvetno nedeljo. Vabljeni torej otroci iz vse naše župnije. Oratorij bomo
sklenili ob 13. uri.
VELIKONOČNA SPOVED
Četrta cerkvena zapoved nas spodbuja: “Spovej se svojih grehov vsaj enkrat
v letu in vsaj v velikonočnem času prejmi sveto Rešnje telo.” Potrudimo
se torej, da bomo vsi opravili lepo velikonočno spoved in med prazniki zares vredno prejeli sveto obhajilo. Otroci bodo pri spovedi v okviru verouka,
starši pa izkoristite ostale možnosti. Priložnost za sveto spoved boste v farni
cerkvi imeli:
- v soboto, 15. marca: od 16. do 19. ure
- v četrtek, 20., petek, 21. in soboto, 22. marca: od 17. do 19. ure.
RADIO OGNJIŠČE nam ponovno pripravlja radijski misijon, ki bo potekal
od 9. do 15. marca. Misijon bodo vodili lazaristi in sicer pod geslom svetega
Vincencija Pavelskega:“Živeti Kristusa, da bomo mogli Kristusa prinašati
drugim, nič več in nič manj.” Tudi ta misijon nam je lahko posebna duhovna
priprava na bližajoče se praznike.  
ŽPS bo imel svojo redno sejo v torek, 11. marca, po večerni sveti maši.
PRAZNIK SVETEGA JOŽEFA sicer praznujemo 19. marca, ker je pa
letos ta dan v velikem tednu, bomo praznik liturgično obhajali že v soboto,
15. marca. Ob tej priložnosti bo zato sveta maša zjutraj ob 8. uri in zvečer
ob 18.00. Naj sveti Jožef, varuh svete družine, tudi našim družinam izprosi
potrebnega varstva in blagoslova.
Z marcem smo začeli sprejemati mašne namene za mesec junij.
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KUNIGUNDA
cesarica

19.00 †Frančiška Rozman
†Avgust Krumpestar, obl.
†Franc Gašperlin

19.00 †Janez in Marija Ajdovec, obl.
KAZIMIR
†Anton Vidmar
poljski kraljevič
JANEZ JOŽEF
OD KRIŽA
redovnik
MIROSLAV
opat
PERPETUA
mučenka

19.00 †Milan Umnik
†Anton, obl. in Ana Sajevic
8.00 †starši Frančiška in Franc Golob
18.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
†Frančiška Tičar, obl.
†Janez Tičar, obl.
17.00 †Neža, obl. in Jože Pikš; †redovna sestra Bertina Zor;
†Francka Rebernik (VISOKO)
19.00 †iz družine Černoga

JANEZ OD
BOGA
redovni ust.

17.00 †iz družine Prestor (VOKLO)
18.00 †Marija Osterman

5. POSTNA TIHA
NEDELJA

8.00 za farane
10.00 †Frančiška Rakovec
10.00 †Marija in Franc Sitar (VISOKO)

40 mučencev iz 19.00 †Frančiška Košenina
†starši in brat Kazimir Mohar
Armenije
KONŠTANTIN
spokornik
DOROTEJA
mučenka

19.00 †sorodniki Ivačič in Polič
†iz družine Kern
19.00 †Anton Logar, obl.
†Martin Okorn

KRISTINA
mučenka

19.00 †Janez in Marija Pipan
†Franc in Francka Štirn

MATILDA
kraljica

19.00 †starši Javševec in brat Viktor Dolenc
†Ivan, obl. in Janez Plevel

JOŽEF - MOŽ
8.00 †Janez Pavlič, obl.
DEV. MARIJE
18.00 †Marija Svetelj in Karlina Žagar
(liturg. praz.)
6. POSTNA CVETNA
NEDELJA

8.00 za farane
10.00 †Marko Jerič
16.00 †nadškof Franc Perko (TABOR)
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