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

11. 4.
2021
NEDELJA

BELA NEDELJABOŽJEGA USMILJENJA

12. 4.,
ponedeljek

Viktor, mučenec

13. 4.,
torek
14. 4.,
sreda
15. 4.,
četrtek

Martin I., papež in
mučenec
Lidvina, devica
Helena, kneginja

16. 4.,
petek
17. 4.,
sobota

Bernardka Lurška,
redovnica

18. 4.
2021
NEDELJA

3. VELIKONOČNA
NEDELJA

19. 4.,
ponedeljek

Leon IX, papež

Rudolf, mučenec

Evzebij, škof

20. 4.,
torek

Teotim, škof

21. 4.,
sreda

Anzelm, škof in
cerkveni učitelj

22. 4.,
četrtek
23. 4.,
petek
24. 4.,
sobota
25. 4.
2021
NEDELJA

Aleksandra, mučenka
Jurij, mučenec
Fidelis, duhovnik in
mučnec
4. VELIKONOČNA
NEDELJA
MARKO, evangelist

-za župljane in dobrotnike
+Jože Habjan; ++Železnik
7 0 0 -po namenu
1900 +Maks Šubic, obl.
+Matija Prevodnik in Frančiška Mrak
7 0 0 -po namenu
1900 +Kristijan Pečnik, 30. dan; +Marija Recek, 30. dan
7 0 0 -po namenu
1900 +Franc Jesenko, 30. dan; +Manca Šubic
7 0 0 -po namenu
1900 ++starši in stari starši Smolej
+Peter in starši Eržen, obl. (Puštal)
7 0 0 -po namenu
1900 +Janez Misson, obl.; +Jakob Rajšek
7 0 0 -po namenu (M)
1900 ++starši Ivanušič
7 0 0 - za župljane in dobrotnike
8 0 0 +Minka Bernik, obl.; +Pavle Križnar ml., obl.
9 0 0 -po namenu
1000 ++starši Prevodnik (Brode 3)
11 0 0 +Lovro in Marica Pečnik, obl.
7 0 0 -za zdravje
1900 +Ivanka Fajfar, 7. dan
-v zahvalo Božjemu usmiljenju
7 0 0 ++Polenškovi in Kočarjevi
1900 +Magda Bernik, 7. dan; ++Podlogar
7 0 0 -po namenu
1900 +Ana Potrebuješ, 7. dan
+Cvetka Terezija Debeljak, 30. dan
7 0 0 -po namenu
1900 -po namenu
7 0 0 -po namenu
1900 +Amalija Jenko, 30. dan.; +Veronika Javh, obl.
7 0 0 -po namenu
9 0 0 Bodovlje: -za blagoslov pri delu
1900 +Ivo Skoko, obl.
7 0 0 -za župljane in dobrotnike
8 0 0 ++starši, brati in sestre Košir (Jazbine)
9 0 0 +Vida Krek, obl.
1000 +Stanko Šturm; +Jurij in Veronika Stanonik
11 0 0 ++stari starši in vsi nerojeni otroci
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V veljavi so navodila za versko življenje ob epidemiji. Več v oznanilih.

MOLITEVZADUHOVNE POKLICE
Gospod Jezus, božji pastir duš,
ti si poklical apostole, da bi
postali ribiči ljudi.
Pritegni tudi danes k sebi
goreče in plemenite fante iz
naših družin ter jih naredi za
svoje učence in služabnike.
Zbudi v njih željo po odrešenju vseh ljudi, za katere na
naših oltarjih vsakdan obnavljaš svojo daritev na križu.
Pokaži jim, Gospod, vse
pokrajine, kjer toliko naših
bratov in sester prosi za luč
resnice in gorečo ljubezen.
Naj odgovorijo tvojemu klicu,
postanejo sol zemlje in luč
sveta. Na zemlji naj nadaljujejo tvoje delo odrešenja in gradijo tvoje skrivnostno telo, ki
je Cerkev.
Tudi številna in velikodušna
srca deklet, milostno pokliči,
Gospod. Vlij jim hrepenenje
po evangelijski popolnosti in
zbudi v njih željo,da se bodo
zaradi služenja tvoji Cerkvi,
ubogim in bolnim, žrtvovale z
vsem žarom in z vso močjo
tvoje ljubezni. Amen.

MIR VAM BODI
Kaj je na zemlji, na svetu najdragocenejše? Dragocenejši od vsega imetja in
denarja je ljubi mir, ki ga svet nima in ne
more dati, ki nam ga je Jezus, Božji Sin,
prinesel iz samih nebes. Zato so angeli
ob njegovem rojstvu peli: »Slava Bogu
na višavi in mir ljudem na zemlji.« Kaj je
najljubše na svetu? Meni je na svetu
gotovo najljubši ljubi mir, če lahko z vsemi mirno in v miru živim. Zato je bil tudi
Jezusov prvi pozdrav po njegovem vstajenju: »Mir vam bodi!« Kaj je najboljše, ko
se bomo nekoč ločili s tega sveta? Najboljše ob smrtni uri je tisti sladki dušni mir,
ki nam ga je Jezus zapustil kot dediščino,
ko je rekel: »Svoj mir vam zapuščam,
svoj mir vam dam. Naj se vaša srca ne
vznemirjajo in ne bojte se.«
Anton Martin Slomšek

'Blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali!'

(prim. Jn 20,29). Velika milost je, da lahko
verujemo, četudi ne čutimo Božje bližine,
četudi nimamo ob sebi človeka, ki bi nam
stal ob strani in nam vlival upanje. To je dar,
da v globini našega srca ostaja vera, ki nam
je ne more nihče vzeti. Jezus blagoslavlja
tiste, ki ne vidijo pa verujejo.
Anselm Grün, Izkusimo velikonočno veselje

Udeležba pri sveti maši bo, od ponedeljka, 12. aprila 2021, mogoča v
skladu z določilom 30 m2 na osebo oz. člane istega gospodinjstva.
V cerkvi je zaenkrat lahko omejeno število družin ali posameznikov, oz.
oseb, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Hvala, ker to upoštevate!
Ob vstopu v cerkev si razkužite roke in ves čas nosíte zaščitno masko.
Pridite samo če ste zdravi in na lastno odgovornost.
Ozvočenje bo ob nedeljah tudi pred cerkvijo (župnijsko in kapucinsko) kjer lahko
spremljate sveto mašo. Zunaj potrebujete prostor 10m2, oz. upoštevajte
medsebojno razdaljo 2m med verniki oz. člani različnih gospodinjstev.

Za NEDELJSKE in PRAZNIČNE SVETE MAŠE ter ob petkih
in sobotah je potrebna vnaprejšnja PRIJAVA na spletnem
obrazcu (na spletni strani župnije) ali pa se vpišite v tabelo
na notranji strani glavnih vrat cerkve.
Sveta spoved je vsak dan pred, oz. med sveto mašo in vedno pri kapucinih.
 TIHA

OSEBNA MOLITEV PRED IZPOSTAVLJENIM NAJSVETEJŠIM je
praviloma v ponedeljkih in četrtkih pol ure po večerni sveti maši.
 OBISKI BOLNIKOV so ob

upoštevanju varovalnih ukrepov – možnost
za spoved, obhajilo, bolniško maziljenje. Svojci pravočasno sporočite
(pred odhodom v bolnico, oz. preden človek povsem oslabi).
 KRŠČEVANJE

je mogoče - en otrok (družina), po predhodni pripravi.
Starši pokličite ali pišite po e-pošti.
 VEROUK zaenkrat poteka še vedno na daljavo.

Verniki, ki se zaradi zdravstvenih
razlogov ali omejitev ne morete udeležiti svetih maš v domačem kraju,
lahko - v tem primeru, lahko spremljate svete maše preko medijev.
Naj bo vaše sodelovanje dejavno (lepa
obleka, glasna in zbrana molitev ob križu, prižgani sveči …).

POT LUČI
V kapelicah na Hribcu je besedilo
pobožnosti POT LUČI. Vabljeni k molitvi.
Pobožnost POT LUČI vam je dostopna tudi na FB strani župnije, lahko pa
si vzamete tudi knjižice ob glavnem
vhodu župnijske cerkve.

2. VELIKONOČNA - NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

11. 4. 2021

Danes praznujemo nedeljo Božjega usmiljenja. Prvi dar, ki ga je vstali Jezus podaril svojim apostolom in s tem Cerkvi, je zakrament
Božjega usmiljenja. Bog povrni vsem, ki ste se
z molitvijo doma pridružili devetdnevnici in
prosili za dar usmiljenja za ves svet, za našo
župnijo, družine in tudi za vas osebno. Še naprej povabljeni k molitvi in utrjevanju zaupnega odnosa z Jezusom.


Bogu hvala za vse, ki tudi v teh časih preizkušnje z molitvijo, pristopanjem k zakramentom
in izvrševanjem del usmiljenja ostajate zvesti
Jezusu in Cerkvi. Bog vam povrni tudi za vse
darove za uboge in potrebe župnije ter za vse
darovano trpljenje in žrtve za rešitev duš in v
tolažbo Božjemu in Marijinemu Srcu.


18. 4. 2021

3. VELIKONOČNA NEDELJA
 Danes vstopamo v TEDEN MOLITVE za duhovne poklice, za njihovo svetost

in stanovitnost. Vabljeni k molitvi!
 Danes teden bo 4. velikonočna - NEDELJA DOBREGA PASTIRJA in svetovni
molitveni dan za duhovne poklice. Jezus tudi danes sprašuje Petra in po njem
vsakega kristjana: 'Ali me ljubiš?' O, da bi mu odgovorili … z besedo in življenjem!

