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

27. 3.
2022
NEDELJA

R u pe rt , š kof
LETNI Č AS

70 0
80 0
1000
1430
1515

Bojan, knez

1900

Bertold, redovnik
Amadej, vojvoda

70 0
1900
1900

4. POSTNA NEDELJA

28. 3.,
ponedeljek
29. 3.,
torek
30. 3., sreda
31. 3.,
četrtek
1. 4.,
+prvi petek

Kornelija, mučenka

1900

Irena in Agapa, muč.

2. 4.,
prva sobota

Frančišek Paolski,
redovni ustanovitelj

70 0
1900
70 0
18 0 0
1900

3. 4.
2022
NEDELJA

5. POSTNA (TIHA)
NEDELJA

70 0
80 0
1000

Sikst I., papež

1430

Izidor, škof in C. uč.

1900

5. 4,
torek

Vincencij Ferer, duhovnik

70 0
1900

6. 4., sreda
7. 4., čet.

Viljem, opat
Janez de la Salle, duh.

1900
1900

8. 4.,
+petek

Julija, redovnica

1900

9. 4.,
sobota

Hugo, škof

70 0
1900

4. 4.,
ponedeljek

10. 4.
2022
NEDELJA

70 0
80 0

6. POSTNA (CVETNA)
NEDELJA
1000
E z e kie l , pre ro k

1430

-za župljane in dobrotnike
+Ana in Primož Prezelj
+Anton Nartnik, obl.
Hribec: križev pot
Hribec: +Jožef in Marija Bernik in sorodniki
+Marko Rihtaršič, obl.
+Ludvik Lovrenčič, obl.
++Plestenjak
-za zdravje družine
++starši Ješe; +Marija Krmelj (Staniše)
+Alojz Šink, obl.
+Urška in Cirila (P)
-v čast Presvetemu Jezusovemu Srcu
+Cene Božnar, st.
-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
-molitev po Marijinem naročilu za rešitev duš
+Jakob Krajnik (Poljanska c.)
+Jožef in Zofija Sever
-za župljane in dobrotnike; +Jože Habjan, obl.
+Julka in Mato Marijan, obl.
+Cirila Omejc, obl.
+Francka Habjan in Franc Kržišnik
Hribec: k ri ž ev p o t
+Jože Omejc, obl.
++stari starši Božnar (Gabrk)
+Marinka Medved
+Marko Pratljačić, 30. dan
+duhovnik Matjaž Zupan
-za zdravje (F.J.); +Maks Šubic, obl.
+Francka Habjan; +Ivanka Fajfar, obl.
+Branko in Pavle Habjan
+Ana Ziherl, obl.
-za blagoslov v družini
+Ana Potrebuješ, obl.
+Mara in Jernej Hribernik
-za župljane in dobrotnike
+Franc in Julijana Potočnik
+Marija Krajnik, obl.
Blagoslov zelenja (pri kapucinski cerkvi)
in nato sveta maša v župnijski cerkvi:
+Franci Kožuh, obl.; +Jože in Peter Tominc
Hribec: križev pot
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Leto XLV, št. 6

Kaj naj vsebuje
moja spoved?

PROTI VELIKI NOČI

K vsaki spovedi spada
pet P-jev: premislim,
grehov, se pokesam,
sklenem poboljšanje,
grehe povem in naredim
pokoro. (KKC 1450–1460; 1490–1494)
Izpraševanje vesti naj bo v
molitvi pred Bogom
(v zavesti koliko mi je
podarjeno, kako je Bog
potrpežljiv in milostljiv z
menoj), temeljito in brez
samoopravičevanja.
Brez resničnega kesanja,
zgolj zaradi priznanja z
ustnicami, ne moremo
biti odvezani od grehov.
Prav tako neobhoden je
trden sklep, da ne želimo
tako nadaljevati in se bomo
za poboljšanje prizadevali.
Grehe je nujno povedati
spovedniku, jih priznati.
Končno spada k spovedi
tudi povračilo škode in
pokora, ki jo dobimo pri
spovedi: molitev, post,
dobro delo ...

27. marec 2022

Ob vseh zunanjih možnostih, vplivih in
dejavnostih, ki jih je v teh časih res veliko,
ne pozabimo na notranjo - duhovno pripravo:
z zaupno in vztrajno molitvijo, spovedjo,
odpovedjo/postom in dobrimi deli … da
bomo tako notranje prenovljeni pričakali
in doživljali praznike našega odrešenja.

4. POSTNA NEDELJA


27. 3. 2022

Od jutri dalje bodo večerne svete maše ob 19. uri.

Naj Marija izprosi obilo milosti vsem, ki ste se odzvali na povabilo k molitvi in
tudi posvetitvi njenemu Brezmadežnemu srcu - za končanje vojne in rešitev duš.


Bog povrni vsem, ki ste pomagali pri pripravi nadškofovega blagoslova obnovljene Cerkve Brezmadežne (Nunske) in tudi vsem, ki s svojimi darovi in trudom
prispevate, da imamo lepa in urejena svetišča. Naj nam Marija pomaga, da bomo z
molitvijo, pokoro in dobroto obnavljali tudi sebe, ki smo od krsta dalje Božje svetišče.


 Danes

popoldne bo ob 14.30 križev pot na Hribec, pri katerem sodelujete
skavti. Povabljeni vsi verniki. Ob 15.15 bo danes na Hribcu tudi sveta maša.
 Ob

torkih bratje kapucini in Zakonci za Kristusa še vedno vabijo na
torkove postne večere - ob 19.30 v samostansko jedilnico.
V četrtek in petek bova DUHOVNIKA OBISKOVALA STAREJŠE. Sporočite, če bi
še kdo želel pred VELIKO NOČJO prejeti zakramente oz. to omogočiti svojcem.


Prvi petek in prva sobota sta v tem tednu. Povabljeni k spovedi in sveti
maši, na prvo soboto pa tudi ob 18. uri k molitvi - po Marijinem naročilu.


5. POSTNA (TIHA) NEDELJA
 Danes

bo ob 13.20 izpred Tehnika odhod avtobusa za prijavljene na
križev pot v Kočevskem Rogu.
Ostali pa ob 14.30 povabljeni na križev pot na Hribec skupaj z verniki,
ki bodo priromali k nam iz župnije Mirna Peč. V molitvi bomo povezani.
Danes se začenja 17. RADIJSKI MISIJON na radiu Ognjišče. Misijonski
dan bo oblikovan od ponedeljka do petka na temo dneva. Začenjali bodo
ob 8h zjutraj s Svetovalnico, ob 10.15 bo tako imenovani mali nagovor,
ob 17h osrednji misijonski nagovor, ob 20h pa bo pogovor z gosti v živo.


 V petek, bo SPOVEDNI DAN v okviru RADIJSKEGA MISIJONA. Možnost

za sveto spoved bo VES DAN pri bratih KAPUCINIH. V župnijski cerkvi bo
možnost za sveto spoved pol ure pred sveto mašo.
V

petek, 8. aprila, pri KRIŽEVEM POTU ob 18.30 v župnijski cerkvi
sodelujete veroučenci 2. in 3. razreda.
 Prosvetno društvo Sotočje

vabi v soboto, 9. aprila, od 9. do 12. ure na
Mestni trg na PASIJONSKE DELAVNICE - izdelave butaric, postnih jedi,
pihanja jajc; oblikovanja gline, izdelave rož iz krep papirja. Vabljeni.
V soboto, 9. aprila, ob 20. uri MLADI vabljeni v kapucinsko cerkev
sv. Ane na SLAVLJENJE in možnost za SPOVED pred VELIKO NOČJO.
Dobrodošli tudi ostali. Po molitvi bo še prijateljsko druženje mladih.

V

petek boste ob 18.30 pri križevem potu v župnijski cerkvi, sodelovali
otroci 4. r. Veroukarji 8. r. ta dan pričenjajo z duhovnimi vajami na Bledu.
Podprimo jih z molitvijo.



Prihodnja nedelja bo 5. POSTNA (TIHA) NEDELJA. Po svetih mašah boste
lahko pred cerkvijo dobili oljčne vejice za cvetno nedeljo. Vaš dar bo
namenjen obnovi cerkva v slovenski Istri.





Pričeli smo z zbiranjem prijav za ŽUPNIJSKO ROMANJE , na
katerega se bomo odpravili v sredo, 27. aprila. Pot nas bo vodila do
Kočevske Reke, Kočevja, Gore nad Sodražico (grob mistikinje Magdalene
Gornik) in Kureščka - svetišče Marije Kraljice miru. Več informacij dobite
na oglasni deski in spletni strani župnije. Število mest je omejeno.


ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI je pol ure pred sveto mašo.
ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV:
MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG je
- 31. marec: ZA DUHOVNE POKLICE,
1. in 3. nedeljo - 1. nadstr. župnišča.
- 7. marec: ZA MLADE.

3. 4. 2022

Prihodnja nedelja, 10. aprila, bo CVETNA
NEDELJA - vstop v veliki teden. Ob 10. uri
bo slovesni blagoslov zelenja na trgu pred
kapucinsko cerkvijo. Nato bo sprevod v
župnijsko cerkev, kjer bo sledila sveta maša.
Naprošeni ste, da gremo SKUPAJ V SPREVODU
in tako pokažemo bližino Jezusu na poti v
trpljenje za naše odrešenje.
Ob 14.30 bo še zadnjič v letošnjem postnem času pobožnost križevega
pota na Hribec, pri katerem boste sodelovali veroukarji 9. r. in drugi verniki.
 V postnem času je možen ogled Pasijonskih jaslic

v Cerkvi Brezmadežne (Nunski) v sobotah od 16. do
18. ure oz. po dogovoru z g. Ladom: 041 916 791.
Naj prizori Jezusovega trpljenja v nas zbudijo
hvaležnost, vero in ljubezen do Jezusa.

