BOGOSLUŽNI RED
Maše, oznanjene kot tretje na delavnik (ali drug namen v nedeljo), se oddajo in jih opravijo drugje.

28. 2.
2021
NEDELJA
1. 3.,
ponedeljek
2. 3.,
torek
3. 3.,
sreda
4. 3.,
četrtek

2. POSTNA NEDELJA
Ožbolt, škof

Albin, škof
Neža Praška, devica
Konigunda, cesarica
Kazimir, kralj

7 0 0 -za župljane in dobrotnike
8 0 0 +Ana in Tone Demšar, obl.
1000 +Stane in Mira Bernik; +Minka Arhar, obl.
70 0
1800
70 0
1800
70 0
1800

7 0 0 -po namenu
1800 ++starši Ravnikar; ++duše v vicah

5. 3.,
Hadrijan, mučenec
+prvi petek
6. 3.,
Fridolin, opat
prva sobota
7. 3.
3. POSTNA NEDELJA
2021
Perpetua in Felicita, muč.
NEDELJA
8. 3.,
Janez od Boga, redovnik
ponedeljek
9. 3.,
Frančiška Rimska,
torek
redovnica
10. 3.,
40 mučencev
sreda
11. 3.,
Benedikt, škof
četrtek

70 0
1800
70 0
1800

12. 3.,
+petek

Justina, redovnica

70 0
1800

13. 3.,
sobota

Kristina, devica in
mučenka

14. 3.
2021
NEDELJA

4. POSTNA NEDELJA
(laetare) - papeška
Matilda, kraljica

+Janez Demšar, 30. dan
++starši, brat in Jani Trdina
+Janez Kosec in Milan Stojanovič
+Ivana Starašinič, obl.
++Jelenc
++Jesenko; +Marjana Bašelj in Marija Osenar

-v čast Jezusovemu Srcu
++starši Černigoj in Nejko Tavčar
-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
+Jože Mijatovič, obl.

7 0 0 - za župljane in dobrotnike
8 0 0 +Katarina Lavrinec, obl.
1000 ++starši in brat Vizjak; +Franci Kožuh, obl.
70 0
1800
70 0
1800
70 0
1800
70 0
1800

70 0
1800
70 0
80 0
1000
1500

-po namenu
+Simon in Jože Kožuh, obl.; +Ljerka Finžgar
+Edi in Peter Šelhaus, obl.
+Franc in Marija Arhar, obl.
-po namenu
+Alojz in Ljudmila kržišnik, obl.; ++Jakcovi
-po namenu
++stari starši Pirc; ++družina Logar
-po namenu
+Anton in Francka Potrebuješ, obl.; -za
zdravje vnukov (TT)
-po namenu (M)
+Franc in Frančiška Logar, obl.
-za župljane in dobrotnike
+Marijanca Setnikar, obl.
+Silva Pirc, obl.; +Boštjan Dolenc, obl.
Hribec: ++Jožef in Marija Bernik in sorodniki

Da r o v a l i za m a š e ( o d d a ne ) : + M A N C A Š UB I C : 1 Vo d ni k o v i , 1 I v i Št r a v s .
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V veljavi so navodila in pogoji za versko oskrbo in življenje. Več v oznanilih.

Definicija norosti: Delati
vedno znova iste stvari in
pričakovati drugačne
rezultate (A. Einstein)
Post je povabilo, da zapustimo
stare in uhojene poti in sprejmemo
nekaj novega. Je povabilo, da
sprejmemo sami sebe, s svojimi
odlikami in sposobnostmi, s svojimi slabostmi in omejenostjo, s
svojo preteklostjo in s svojo
življenjsko zgodbo.
Kaj bogati moje življenje in kako
bi ga lahko to bolj oblikovalo?
Kaj me odvrača od polnosti
življenja, ki mi ga je Bog podaril?
To sta vprašanji, s katerima bi
se moral vsak srečati v postu.
Da bi imelo nekaj novega
prostor, se mora nekaj, kar
je starega, umakniti.
Si že izbral, čemu si se pripravljen odpovedati ker želiš, da se
bo v tvojem življenju umaknilo ... da bo več prostora,
časa in moči za dobro? Kaj
konkretno je tisto dobro, kar
nas vabi Bog, da bi se razvijalo in močneje oblikovalo/
bogatilo moje življenje?

IZROČITEV ŽIVLJENJA JEZUSU
Neka mama pričuje: V trpljenju velikokrat ne
vidim vseh dobrih stvari, ki jih imam, ampak le
slabe in tiste, ki sem jih izgubila. Ko vse predam
Bogu in mu dovolim, da on vodi moje življenje, se
odprejo nove poti. Naučila sem se prositi in na
koncu pristaviti – naj se zgodi tvoja volja!
Ustvarjena sem za srečo in veselje, zato se trudim
iskati dobre lastnosti pri možu, otrocih, sosedih
in tistih, ki jih srečujem (ne uspe mi vedno).
Za srečo in veselje lahko delam tudi, ko sem
bolna in bolezen potrpežljivo prenašam, ali pa
ko svoj čas namenim bližnjim.
— — —

Gospod Bog, ljubim te. Danes prihajam k tebi v
upanju, da mi odpustiš moje grehe. Jezus,
verujem vate, verujem, da si zame umrl na
križu, zame si prelil svojo nedolžno kri, postavil
si se na moje mesto in vzel nase kazen, ki sem
jo zaslužil. Verujem, da si umrl, bil pokopan in
si tretji dan vstal od mrtvih. Smrt te ni zadržala.
Premagal si Satana in si mu vzel ključe pekla
in smrti. Verujem vate, da si vse to naredil, ker
me ljubiš. Želim biti kristjan. Hočem ti služiti
vse dni svojega življenja. Hočem se naučiti
živeti novo življenje, ki si ga obljubil. Sprejel
sem te, Jezus, in se ti dajem na razpolago.
Sprejmi me takšnega kot sem ter napravi z
menoj in v meni, kar ti hočeš. Hvala ti, Jezus,
da si me rešil. Napolni me s Svetim Duhom in
me uči vsega, kar moram vedeti. Vem, da sem
rešen. Pri krstu sem se rodil za nebesa. Bog
Oče, veselim se svojega potovanja in živim za
tvojo slavo. Amen.

Svete maše se darujejo v skladu z navodili slovenskih škofov, ki so
dosegljiva na spletni strani Katoliške cerkve ali župnije. Omogočena
je prisotnosti vernikov, vendar z omejitvami in pod določenimi pogoji (maske,
razdalja, na eno osebo/družino 30m2 …). V cerkvi je tako lahko 12 družin
ali posameznikov, oz. oseb, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.
Svete Jezusove daritve se lahko udeležite ob delavnikih ob 7. in 18. uri v
župnijski cerkvi ter ob 6. in 8. uri v kapucinski cerkvi ter ob nedeljah
ob 7., 8., 10. in 11. uri v župnijski cerkvi, ob 8. uri v cerkvi Brezmadežne ter
ob 7., 8., 10., 11. in 17. uri v kapucinski cerkvi.
V cerkev pridite 10 minut pred mašo . Toplo se oblecite. Ob vstopu si razkužite
roke in nosite zaščitno masko. Pridite samo če ste zdravi in na lastno odgovornost.
Za NEDELJSKE SVETE MAŠE je potrebna vnaprejšnja PRIJAVA:
na spletnem obrazcu (na spletni strani župnije) ali se vpišite v tabelo
na notranji strani glavnih vrat župnijske cerkve, oz. v kapucinski cerkvi.
Prejem obhajila je možen v župnijski cerkvi ob nedeljah ob 8.45.
Sveta spoved je vsak dan pred, oz. med sveto mašo.
 TIHA

OSEBNA MOLITEV PRED IZPOSTAVLJENIM NAJSVETEJŠIM je v
ponedeljkih in četrtkih pol ure po večerni sveti maši v župnijski cerkvi.
 OBISKI

BOLNIKOV IN UMIRAJOČIH so možni ob upoštevanju varovalnih ukrepov – spoved, obhajilo, bolniško maziljenje. Svojci pokličite.
 KRŠČEVANJE

je mogoče - en otrok (družina), po predhodni pripravi.
Starši pokličite ali pišite po e-pošti.

Kako lahko človek razlikuje ali dela dobro ali slabo? (Youcat)
Človek je sposoben, da razlikuje dobra dejanja od slabih, ker ima zdravo
pamet in vest, ki mu omogočata jasne presoje. (KKC 1749–1754, 1757–1758).
Za lažje razlikovanje dobrih dejanj od slabih obstajajo naslednje smernice:
1. To, kar delam, mora biti dobro; dober namen sam ni dovolj. Bančni rop
je vedno zlo dejanje, čeprav bi ga storil z namenom, da bi obdaril revne ljudi.
2. Čeprav je to, kar delam, resnično dobro, slab namen, zaradi katerega
sem napravil dobro, izjalovi celo dejanje. Če spremljam na poti domov staro gospo in ji pomagam v stanovanje, je to dobro delo. Če pa sem to storil
zgolj zato, da se pripravim na kasnejši vlom, je celotno dejanje slaba stvar.
3. Okoliščine, v katerih nekdo dela, lahko zmanjšajo odgovornost, toda
ne morejo spremeniti ničesar, kar zadeva dobro ali slabo nrav dejanja.
Pretepati lastno mater je vedno slabo, čeprav je mati pred tem naklonila
otroku premalo ljubezni.

2. in 3. POSTNA NEDELJA

28. 2. in 7.3. 2021

 V postnem času ste vabljeni k zakramentu sprave - spovedi.
 Prvi petek in prva sobota bosta v tem tednu. Vabljeni k zakramentom.
 Ta četrtek in petek bova duhovnika obiskala starejše in bolne.
 V postnem času ste vabljeni vsak petek ob 19. uri h

križeve-

mu potu preko zoom-a: bit.ly/krizev-pot-skofja-loka.
Pri križevem potu sodelujete tudi veroukarji (na datume zapisane spodaj). K
udeležbi pa vabljeni vsak petek skupaj z družinskimi člani in ostalimi verniki.
petek 5. 3.
6. r.
petek 12. 3.
5. r.
 KRIŽEV POT NA HRIBEC letos poteka na način, da so v kapelicah
nameščena besedila križevega pota, ki se vsak teden zamenja. Povabljeni, da enkrat v tednu (ko vam ustreza) pridete sami ali družina.

Spoved – prenova življenja!
Lahko si misliš, kaj se zgodi, če nekaj mesecev ne pospraviš stanovanja, ne
odneseš smeti. Stanovanje se usmradi, ogrožajo ga nevarne bakterije in v njem
se lahko naselijo nezaželene živali. Nejevoljna trditev, da ne potrebuješ odpuščanja in spovedi je, kakor če bi rekel: Moj dom ne potrebuje pospravljanja!
Človek, ustvarjen po Božji podobi, neskončno presega zidove in stvari.
Zato človek še bolj potrebuje skrbno in redno negovanje. Spoved,
»zakrament sprave«, je priložnost, da te Bog sam prenovi, osvobodi in olepša.
Kaj te uničuje? Uničuje te greh. Greh ni samo hudo, ki ga storimo, ampak
tudi dobro, ki ga opustimo. Greh torej ni samo jeza, neljubeznivost, zavist,
majhna goljufija. Greh je tudi, da nismo pomagali, čeprav bi mogli. Greh je, če
smo bili preleni, da bi razvijali svoje talente. Greh je, če smo se bojazljivo
umaknili in nismo podprli pravične stvari. Takšni grehi in opustitve delujejo
kakor nesnaga v srcu. Naše življenje napravijo brezvoljno, žalostno in umazano.
Še huje: en greh potegne za seboj drugega. Prikradejo se slabe navade.
Če plevela ne izruješ, se razbohoti in zaduši dobro rastlino. Kako nam Bog
podari nov začetek? Vsak greh je najprej greh proti Bogu. On nam je podaril življenje. In kako ravnamo s tem darom? Bog noče, da ga zapravimo.
Daje nam možnost, da življenje spet postane lepo. »Prilika o izgubljenem sinu«
– ali bolje »o usmiljenem očetu« – je ena najlepših pripovedi v Svetem pismu.
Kaže Boga, polnega ljubezni in dobrote. Morda tvoji grehi niso tako veliki
kakor pri izgubljenem sinu. A tudi ti si potreben usmiljene ljubezni Boga Očeta,
ki vse brezpogojno odpušča. Pojdi k spovedi. Pomisli: tudi duhovnik in papež
se spovedujeta. Veliki svetniki so redno hodili k spovedi.

