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11. februar: LURŠKA MATI BOŽJA - svetovni dan bolnikov

Na dan 11. februarja leta 1858, četrto leto potem, ko je papež Pij IX. razglasil
versko resnico, da je Marija brezmadeža izvirnega greha spočeta, se je prikazala v
skalnati votlini blizu francoskega mesta Lurda Devica Marija štirinajstletni Bernardki
Soubirous. Marija je bila oblečena v belo, prepasana z modrim pasom in ob nogah je
imela zlato rožo. Bernardka je videnje takole opisala: »Gospa je bila mlada in tako
lepa, da nisem še nikdar videla kaj takšnega. Pogledala me je, se mi nasmehnila in
mi pomignila, naj stopim bliže, kakor da mi je mati. Kakor iz navade sem vzela v
roke rožni venec in pokleknila. Gospa mi je prikimala in tudi sama spustila med
prste rožni venec, ki ga je nosila na desni roki.«
Bernardki se je Marija prikazala osemnajstkrat. Obljubila ji je, da jo bo osrečila,
toda ne na tem svetu, temveč na onem. Učila jo je prav delati znamenje svetega
križa, jo spodbujala, naj ima rada rožni venec, naj dela pokoro in moli za grešnike.
Naročila ji je tudi, naj poskrbi, da ji na tem kraju postavijo kapelo. Zdaj je v Lurdu
najslavnejša Marijina božja pot, kjer se godijo čudeži ob čudodelnem studencu,
ki je začel izvirati iz čisto suhih tal pod Bernardkinimi nogami. Največ čudežnih
ozdravljenj pa se dogaja ob procesiji s svetim Rešnjim Telesom. Takrat kličejo
bolniki mimoidočemu Božjemu Zdravniku kot svoj čas v Sveti deželi: »Jezus, Sin
Davidov, usmili se me!«
Ko je pri predzadnjem prikazanju Bernardka vprašala Gospo, kdo je, je Gospa
sklenila roke, jih dvignila na prsi, se zazrla proti nebu, roke spet polagoma razklenila,
se nagnila proti dekletu in odgovorila: »Brezmadežno spočetje sem.«
V prvih letih po Marijinem prikazovanju je Bernardka morala veliko pretrpeti
zaradi ljudi, ki so jo hoteli, nekateri tudi s slabim namenom, natančno izpraševati
o njenih videnjih. Ona je odgovarjala mirno in stvarno. Nikoli ni vzela nobenega
denarja, ki so ji ga ponujali zanjo in za njene domače, ki so živeli v revščini. Končno
je odšla k redovnicam v Nevers in tam umrla 16. aprila 1879.
Lurške Matere Božje se v bogoslužnem koledarju spominjamo 11. februarja, svete
Bernardke pa 16. aprila. Zaradi mnogih čudežnih ozdravljenj v Lurdu je praznik
Lurške Matere Božje tudi svetovni dan bolnikov.

OBISK SVETIH MAŠ IN PREJEM SVETEGA OBHAJILA

Zaradi okoliščin COVID- 19 in zaradi strogih omejitev pri sveti maši (en posameznik ali ena posamezna družina na 30 m2) ste do nadaljnjega lahko pri sveti
maši le naročniki mašnih namenov oziroma po dogovoru z župnikom. Ko se bodo
ob izboljšanju epidemiološke slike omejitve sprostile, bomo pravočasno seznanjeni
z novimi smernicami. Sicer pa sveto mašo spremljajte preko Radia Ognjišče, TV in
elektronskih medijev. Prejem svetega obhajila izven svete maše bo pri župnijski
cerkvi odslej možen vsak dan od ponedeljka do vključno s soboto zvečer ob 17.30,
ob nedeljah pa zjutraj ob 9- ih in ob 11.30. Na Olševku lahko prejmete sveto obhajilo
ob nedeljah zjutraj ob 8- ih in v Hrastju ob 9- ih.
Ostanimo previdni in odgovorni do sebe in do ljudi, s katerimi se srečujemo.

SVEČNICA ALI GOSPODOVO DAROVANJE V TEMPLJU

V torek, 2. februarja, bomo obhajali praznik svečnice ali Gospodovega darovanja
v templju. Pri vseh svetih mašah bo blagoslov sveč.

GOD SVETEGA BLAŽA

V sredo, 3. februarja, bomo obhajali god svetega Blaža, ki je priprošnjik zoper bolezni v grlu. Blagoslov za zdravje po njegovi priprošnji bo skupaj s svetim obhajilom
možno prejeti tudi izven svete maše in sicer dopoldan ob 9- ih in zvečer ob 17.30.

PRAZNIK LURŠKE MATERE BOŽJE

V četrtek, 11. februarja, ko bomo obhajali praznik Lurške Matere Božje in svetovni
dan bolnikov bomo pri vseh svetih mašah molili za bolne in preizkušene ter za naše
skupno zdravje. Zaupajmo v Marijino posredovanje pri Dobrem Bogu.

IZ ŽUPNIJSKE STATISTIKE V LETU 2020

V letu 2020 je bilo v naši župniji: 37 krstov (17 zakonskih, 0 iz zgolj civilnega
zakona in 20 nezakonskih; 24 dečkov in 13 deklic), 33 prvoobhajancev (17 dečkov
in 16 deklic), 0 birmancev, 5 porok (20 oklicev), cerkvenih pogrebov je bilo 74 (36
previdenih in 38 neprevidenih; moških je umrlo 35, najstarejši 93 let, najmlajši 36
let, povprečna starost 76 let; žensk je umrlo 39, najstarejša 96 let, najmlajša 34 let,
povprečna starost 80 let; povprečna starost vseh umrlih je 78 let). Manj krstov je
bilo tudi zato, ker v tem letu zaradi okoliščin COVID- 19 dalj časa ni bilo dovoljeno
krščevati. Je pa v lanskem letu v naši župniji umrlo 10 faranov s COVID- 19, ki so
sicer že predhodno imeli pridružene bolezni.
Zelo zgovorna in povedna je statistika krstov in cerkvenih pogrebov v obdobju
zadnjih deset let: leta 2010 je bilo v naši župniji 66 krstov in 62 pogrebov, leta 2011
je bilo 49 krstov in 52 pogrebov, leta 2012 je bilo 53 krstov in 67 pogrebov, 2013 je
bilo 57 krstov in 65 pogrebov, leta 2014 je bilo 53 krstov in 70 pogrebov, leta 2015
je bilo 57 krstov in 72 pogrebov, leta 2016 je bilo 51 krstov in 67 pogrebov, leta 2017
je bilo 58 krstov in 69 pogrebov, leta 2018 je bilo 42 krstov in 75 pogrebov, leta 2019
je bilo 55 krstov in 59 pogrebov in leta 2020 je bilo 37 krstov in 74 pogrebov. Leta
2010 je bilo torej doslej v naši župniji zadnjič več krstov kot pogrebov.

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI

V župnijski pisarni so uradne ure vsak torek dopoldan od 9- ih do 12- ih in vsak
četrtek popoldan od 15- ih do 17- ih. V župnijski pisarni že sprejemamo mašne
namene za mesec maj.
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MARJETA
OGRSKA
kneginja

18.00 †Franc Rakovec
†Marjan Bučan, obl.
v zahvalo za lansko leto in v priprošnjo za novo leto

MAKARIJ
opat

18.00 †Slavka in Ciril Potočnik, obl.
†Anton in Frančiška Klemen
v dober namen

SEBASTIJAN
mučenec

18.00 †Boštjan Sajevic
†Tone Kuhar
za zdravo pamet

NEŽA
devica in
mučenka

18.00 †Marjeta Mohorič, obl.
†Franci Logar
19.00 v zahvalo za 60 let zakonskega življenja

VINCENCIJ
diakon in
mučenec

18.00 †Marija Vrhovnik, 7. dan
†Vinko Zarnik
†Franc Logar, obl. in Antonija Vrhovnik

18.00 †Jože Žnidar, obl.
zaroka
†Urša Aljančič Zoran, obl.
Marije in Jožefa
8.00
8.00
10.00
19.00
SPREOBRNITEV 18.00
APOSTOLA
PAVLA
3. NEDELJA
MED LETOM

TIMOTEJ
IN TIT
škofa

za farane
†Marjana Juvan in Mari Planinc, obl. (OLŠEVEK)
†Alojz Kolenc, obl.; †Marija Egart
†Jakob, obl. in starši Jagodic
†Marko Jerič, obl.
†iz družine Zupan
†Marjan Bučan

18.00 †Peter Jovanovič, obl.
†Mirko Štern
v zahvalo in priprošnjo za zdravje in trdnost v veri

ANGELA MERICI 18.00 †Stanislav Jankovič
†Tončka in Vinko Vrhovnik, obl.
devica in
†Anica in Alojz Dihelberger
redovna ust.
18.00 †Franc Celar, obl.
TOMAŽ
†Mojca in Miro Košnik, Igor, Janez in starši Cankar
AKVINSKI
†Lojze Lazar
duh. in cerk. uč.
VALERIJ
škof
MARTINA
devica in
mučenka
4. NEDELJA
MED LETOM

18.00 †starši Delovec in Irena Potočnik
†Marinka Potočnik
†Ivanka Kunej
18.00 †starši Janez in Ivana ter sin Rajko Kepic
†Berta, obl. in Lojze Brankovič
8.00 za farane; 8.00 †Peter Balantič (OLŠEVEK)
10.00 †Jožefa, obl. in Alojz Pajer
†Marija in Vinko Zorman, obl.
19.00 †Pavla Slemc, obl. in Marija Grilc ter Mici Čevka
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devica
JEZUSOVO
DAROVANJE
svečnica
BLAŽ
škof in
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ANDREJ
CORSINI
škof
AGATA
devica in
mučenka

18.00 †starši in brat Buh - Voklo 44
†Marija Pavlič
†Emilija Knez, obl.
8.00
10.00
17.00
8.00
10.00
18.00
19.00
18.00

za duhovnike in nove duhovne poklice; †Višnarjevi
†Marija Arnež
†Jakob Ferjan (OLŠEVEK); 18.00 za zdravje
†Marinka Potočnik
na čast Materi Božji za pravo spoznanje
†Pavel Režek, obl.; †Niko, obl. in starši Vidic
†Blaž Zor (VISOKO)
†Vincenc Zor, obl.
†starši, brat in sestra Kuhar
na čast Materi Božji za zdravje

18.00 †starši Alvijan
†Julijana in Slavko Ropret
za Božji blagoslov in Marijino varstvo v družini

PAVEL MIKI in 18.00 †Franc Novak, obl.
†Franc Rozman
drugi japonski
†Angela Cuderman, obl.
mučenci
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MED LETOM

8.00 za farane; 8.00 †Franci Logar (OLŠEVEK)
10.00 †Janez Golorej, obl. in Marija Kokalj
19.00 †Franci Baligač, obl.

HIERONIM
redovni
ustanovitelj

18.00 †Lojze Lazar
†Ivanka in Lojze Potočnik, obl.
v zahvalo angelu varuhu

APOLONIJA
devica in
mučenka

18.00 †Jernej Jagodic
†Ivanka Kunej
†Ivanka Zupin

SHOLASTIKA
devica

18.00 †Jože Čebulj, Rozalija Bergant in Pavel Ušeničnik
na čast Materi Božji za zdravje
v zahvalo in priprošnjo za zdravje

LURŠKA MATI 8.00 na čast Materi Božji za zdravje v družini
10.00 †Boštjan Sajevic
BOŽJA
dan bolnikov 18.00 †Marija Štern; na čast Materi Božji za zdravje
EVLALIJA
mučenka

18.00 †starši, brata in sestri Novak
†Franc Jenko, obl.
†Alojzij Ropret, obl.

JORDAN
redovnik

18.00 †Štingelčevi bratje in sestri
†Ciril Gašpirc
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8.00
8.00
10.00
19.00

za farane
†starši Franc in Frančiška Logar (OLŠEVEK)
†Janez in Tončka ter Lojze Čebašek, obl.
†Slavka Pirnovar, obl.; za zdravje staršev
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