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Maše, oznanjene kot tretje na delavnik (ali drug namen v nedeljo), se oddajo in jih opravijo drugje.
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POST, MOLITEV in MILOŠČINA
Trije temelji so, bratje, na katerih stoji vera, se dviga pobožnost in
sloni krepost: molitev, post in usmiljenje. Kar molitev prosi, doseže
post, prejme usmiljenje.
Duša molitve je post, življenje posta pa je usmiljenje. Nihče naj jih
ne skuša razmikati enega od drugega, ker ne prenesejo ločitve. Kdor
ima le en temelj ali pa nima vseh treh skupaj, nima ničesar. Zato kdor
moli, naj se posti; kdor se posti pa naj bo usmiljen in naj usliši prosilčevo prošnjo. Kdor si pred prosilcem ne zamaši ušes, mu Bog prisluhne.
Kdor se posti, naj pomisli, kaj se pravi biti lačen. Sočuten naj bo do
lačnega človeka. Tisti, ki pričakuje usmiljenja, naj se sam usmili; kdor
prosi za milosrčnost, naj jo sam uresničuje; kdor hoče na posodo dobiti,
naj posodi. Prosilec je nepošten, ako zahteva to, kar bližnjemu odreka.
Človek, sam sebi bodi merilo usmiljenja: tako, kakor hočeš in kolikor
hočeš! Želiš, da bi takoj dosegel usmiljenje? Z isto naglico
se ti usmili svojih bližnjih na tak način! Kar smo bili zapravili po malomarnosti, si pridobivajmo nazaj s postom.
Žrtvujmo naše duše obenem s postom, saj: Daritev
Bogu je skesan duh, skesanega in ponižnega srca, Bog,
ne zametuješ. Kdor Bogu ne prinese takšne daritve, ne doseže opravičenja.
Ni namreč tako velik siromak, da ne bi mogel darovati samega sebe.
Post ne vzklije, če ga ne zaliva usmiljenje, posuši se ob suši usmiljenja. To, kar je za zemljo dež, je usmiljenje za post. Čeprav
kdo ob postu neguje srce, mrtvi počutnost, ruje hudobije, seje kreposti, ako ne bo točil voda usmiljenja, ne bo bral sadov.
Če se postiš, pa usiha tvoje usmiljenje, vedi, da usiha tvoja njiva; kar pa
seješ v usmiljenju, bo do vrha napolnilo tvojo shrambo. Zato, o človek,
glej, da z varčevanjem ne boš izgubljal, zbiraj z razdajanjem. Kar daš revežu,
daš sebi, kajti česar ne boš prepustil bližnjemu, tudi sebi ne boš ohranil.
Iz govorov sv. Petra Krizologa, škofa v Ravenni v Italiji (ok. 380-450)

2. POSTNA NEDELJA

25. 2. 2018

3. POSTNA NEDELJA

4. 3. 2018

 Danes popoldne bo ob 14.30 pobožnost KRIŽEVEGA POTA

 Danes popoldne bo ob 14.30 pobožnost

NA HRIBEC, pri katerem boste sodelovali SODELAVCI ŽUPNIJSKE KARITAS.

KRIŽEVEGA
POTA NA HRIBEC, pri katerem boste sodelovali SKAVTI. Vsi
verniki pa povabljeni k skupni molitvi.

Ta teden bo zopet redni verouk.

 V torek, 6. marca, bo ob 18.45 (po sveti maši) v župnišču

 V četrtek in petek bova duhovnika obhajala starejše in bolne.
 V petek bo prvi petek v mesecu
mesecu. Povabljeni k spovedi in

srečanje za starše veroučencev 3. razreda. Vsaj eden od staršev naj se srečanja zagotovo udeleži.

sveti maši - iz ljubezni do Jezusa in z namenom zadoščevanja
za žalitve in brezbrižnosti, ki jih je deležen od nas ljudi.

 V četrtek, 8. marca, bo ob 18.45 v župnišču priprava na krst.

 V petkih v postu ste vabljeni POL URE PRED SVETO MAŠO

cerkvi sodelujete otroci 4. in 5. razreda. Hvala staršem, ki
boste otroke spodbudili in se tudi sami udeležili te pobožnosti.

(ob 17.30) k pobožnosti križevega pota. Ta petek boste
sodelovali veroučenci 8. razreda.
 V soboto, 3. marca, se bomo zbrali pri skupnem obhajanju

PETIH PRVIH SOBOT
SOBOT, in sicer ob 17. uri v župnijski cerkvi.
Marijini častilci radi pridite!
 Prihodnja nedelja, 4. marca, bo 3. POSTNA. Po 10. maši bo

krščevanje. Ob 14.30 bo pobožnost KRIŽEVEGA POTA NA
HRIBEC, pri katerem boste sodelovali SKAVTI.

 V petek, 9. marca, pri KRIŽEVEM POTU ob 17.30 v župnijski

 Danes teden, 11. marca, bo 4. POSTNA NEDELJA. Ob 14.30

bo pobožnost KRIŽEVEGA POTA NA HRIBEC, pri katerem
boste sodelovali ZAKONCI IN DRUŽINE. Vsi pa povabljeni k
skupni molitvi. Ob 15.15 bo na Hribcu tudi sveta maša.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Preteklo soboto in nedeljo je potekal MINI
ZIMSKI ORATORIJ. Bog povrni prizadevnim animatorjem in vsem, ki podpirate in se udeležujete
projektov za mlade in otroke v naši župniji!
Hvaležni za vsa lepa doživetja se že oziramo proti
poletnemu oratoriju (13. - 17. avgusta 2018).
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši - V TIŠINI;

MLADINSKI VEROUK
- petek ob 20. uri v župnišču.

ČETRTEK uro PRED mašo - SKUPNA MOLITEV:
-1. marca: ZA DUHOVNE POKLICE,
-8. marca: ZA MLADE.

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG
- 1. in 3. nedelja v mesecu po 8. in
po 10. maši v župnišču - 1. nadstr.

PRENOVA V DUHU
- nedelja ob 19. uri v kapeli p. Pija.
SVETOPISEMSKI VEČER
- sreda po sveti maši v župnišču.
VERA IN LUČ
- 2. nedelja v mesecu ob
15. uri pri bratih kapucinih.

MEŠANI PEVSKI ZBOR
- sreda ob 20. uri.
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
- torek ob 19.30.
ŽENSKI PEVSKI ZBOR,
- 2. sob. v mesecu, pred mašo.
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
- nedelja ob 9. uri.
DEKLIŠKI ZBOR - nedelja ob 9. uri.

