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17. marec 2019 – 10 –
2. postna nedelja – papeška nedelja
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,28-36)
Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba in šel na goro
môlit. Medtem ko je molil, se je videz njegovega obličja spreménil
in njegova oblačila so belo sijala. In glej, dva moža sta se
pogovarjala z njim; bila sta Mojzes in Elija. Prikazala sta se v
veličastvu in govorila o njegovem odhôdu, ki ga bo dopolnil v
Jeruzalemu. Petra in druga dva, ki sta bila z njim, pa je premagal
spanec. Ko so se zdramili, so videli njegovo veličastvo in oba moža, ki sta stala ob
njem. In ko sta odhajala od njega, je Peter rekel Jezusu: »Učenik, dobro je, da smo
tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč
vedel, kaj govorí. Medtem ko je to govóril, pa se je narédil oblak in jih obsenčil, in ko
so šli v oblak, jih je obšla groza. Iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj Sin, moj
Izvoljenec, njega poslúšajte! « In ko se je ta glas zaslišal, je bil Jezus sam.
Spodbuda škofov za postni čas 2019
Škofje vabijo slovenske katoliške vernike, da se v postnem času duhovno pripravijo na
praznovanje velike noči z osebno in družinsko molitvijo ter udeležbo pri svetih mašah;
dnevno prebirajo in premišljujejo Sveto pismo; se udeležijo obhajanja spokornega
bogoslužja ter zakramenta svete spovedi; molijo rožni venec oziroma romajo na božje
poti; obiskujejo bolne, ostarele ali osamljene; darujejo materialno pomoč ubogim in
zapostavljenim osebno ali po karitativnih ustanovah; se telesno postijo z odpovedjo
določeni hrani, razvadam oziroma se pridružijo pobudi »40 dni brez alkohola« ter v duhu
posta premišljujejo o pomenu in darovanju trpljenja.
Papež Frančišek je dejal, da se kristjani vedno soočamo »s skušnjavo, da bi hodili za
Kristusom brez križa, še več, da bi Boga poučili o pravi poti kakor Peter, ki je dejal: ›Ne,
Gospod, to se ne sme zgoditi.‹ Toda Jezus nas spominja, da je njegova pot pot ljubezni.
In resnične ljubezni ni brez žrtvovanja samega sebe.« Prav tako pa se moramo zavedati,
da na tem svetu nimata končne besede trpljenje in smrt, temveč vstajenje in ljubezen. V
tej veri smo vsi verniki povabljeni, da se ob koncu postnega časa udeležimo bogoslužij
velikega tedna in velike noči. S tem bomo pokazali, da z veseljem izpovedujemo vero v
vstalega Kristusa in da želimo svojo vero živeti v svojih družinah in župnijah.
Teden družine 2019: Majhni koraki
Med praznikom sv. Jožefa (19. marca) in Gospodovim oznanjenjem (25. marca)
tradicionalno obhajamo teden družine. Letos so v središču družine z majhnimi
otroki, ki jim je namenjeno prav letošnje pastoralno leto. Letošnje geslo je Majhni
koraki. Vsaka pot v veri se začenja z majhnimi koraki.

23. marca 2019 (od 17.00 do 21.30) bo pri bl. Slomšku v Celju (salezijanci) škofijski
dan mladih z naslovom Stična diha v Celju. Delavnice: Bog je močnejši (Marjan
Veternik, eksorcist); Tvoje obličje, Gospod, iščem – o molitvi (Boštjan Hari); Animiranje
(ustvarjalci Stične mladih); Ljubezen (Zavod Integrum, pričevanje in pogovor o boju s
pornografijo). Taizejska molitev in priložnost za sv. spoved ter koncert Stična benda.
Spodbuda za postni čas
Druga luč: Teden skupne mize. V drugem tednu smo povabljeni k trudu, da bodo vsa naša
srečanja postala mize razumevanja, sodelovanja, skupnega veselja in zadovoljstva.
OTROCI: Pomagaj pripraviti večerjo ali zajtrk za skupno mizo.
MLADI: Pri skupni mizi ne uporabljaj telefona in bodi pozoren za svoje najbližje.
STARŠI: Ne pogrevajte napak svojih otrok pri skupni mizi.
STAREJŠI: Obišči sovrstnika/co in skupaj ob klepetu popijta čaj.
KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 17. marec
2. postna nedelja
- papeška nedelja
Patrik, škof, misijonar
PONEDELJEK, 18. marec
Ciril Jeruzalemski, škof, c. uč.
TOREK, 19. marec
Jožef, Jezusov rednik

800
800
930
1800
1100

† Martin Topole
za žive in †† župljane in dobrotnike
† Marija Drobne (gr. 16)
†† Alojz in iz družine Žagar
Tremerje: †† Jože Bezgovšek
in iz družine Hriberšek

800 † Janko Štrukelj
1800 † Marija Drobne (gr. 17)
800 †† iz družine Krulec, Amon, Selšek
800 za s. Josipo
1800 za †† Lovračeve

SREDA, 20. marec
Martin iz Brage, škof

800 v dober namen
1800 po namenu

ČETRTEK, 21. marec
Serapion, škof, muč.

800 v čast Sv. Duhu
1800 † Marija Drobne (gr. 20)

PETEK, 22. marec
+ Lea, spokornica

800 † Marija Drobne (gr. 21)
1800 †† Terezija in Leopold Čander

SOBOTA, 23. marec
Alfonz Turbij, škof

800 †† Jože, straši in vsi Ojstršek
1800 †† Marija in Ludvik Jamnišek

NEDELJA, 24. marec
3. postna nedelja
Katarina Švedska, redovnica

800
800
930
1800
1100

v zahvalo
za žive in †† župljane in dobrotnike
† Bogomir Kunc
† Marija Drobne (gr. 23)
Tremerje: †† Stanko in Fanika Sinkovič
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