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3. februar 2019 – 5 –
4. nedelja med letom – celodnevno češčenje

Iz prvega pisma Korinčanom (1 Kor 11,23-26).
"Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil: Gospod Jezus je
tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel: To je moje
telo za vas. To delajte v moj spomin. Prav tako je vzel tudi kelih po večerji in
rekel: Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Kolikorkrat boste pili, delajte to v moj
spomin. Kajti kolikorkrat jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate Gospodovo
smrt, dokler ne pride."
Evharistija je zakrament Kristusove prisotnosti, ki se daruje za nas, ker nas ljubi.
On ljubi vsakogar izmed nas na oseben in edinstven način v konkretnem
vsakdanjem življenju: v družini, med prijatelji, med študijem, delom, počitkom
in zabavo. Ljubi nas, ko dneve našega življenja napolnjuje s svežino, pa tudi
takrat, kadar v uri bolečine dovoli, da na nas pride preizkušnja: tudi prek
najtrših preizkušenj da namreč slišati svoj glas.
Praznovati evharistijo, tako da “jemo njegovo meso in pijemo njegovo kri” pomeni
sprejeti logiko križa in služenja. Pomeni pričevati svojo lastno razpoložljivost, da bi
se darovali za druge, kakor je storil On. Pomeni pričevati svojo lastno razpoložljivost,
da bi se darovali za druge, kakor je storil On.
Takega pričevanja je skrajno potrebna naša družba, bolj kot kdaj koli jo potrebujejo
mladi, ki so pogosto skušani z lahkim in udobnim življenjem, mamili in uživaštvom,
vendar se na koncu znajdejo v obupu, nesmislu in nasilju. Nujno potrebno je
spremeniti pot v smeri h Kristusu, ki je tudi smer k pravičnosti, solidarnosti,
prizadevanju za družbo in prihodnost, vredni človeka.
Sv. Janez Pavel II.
Celodnevno češčenje v naši župniji - 3. in 4. februar: Vsako leto ta dva dneva
naša župnija v imenu vse škofije moli in časti Najsvetejše. Za nas pa je to lepa
priložnost, da skupaj molimo za naše družine, našo župnijo, našo škofijo in
novega škofa ter za številne druge namene.
Spored za oba dneva: samo v nedeljo 9.00 – 9.30 veroučenci; 10.00 - 11.00
Polule; 11.00 - 12.00 Košnica; 12.00 - 13.00 Breg, Lisce, Maistrova, Anski vrh;
13.00 - 14.00 Zagrad; 15.00 – 16.00 Pečovnik; 16.00 - 17.00 Frančiškova družina
in ŽPS; 17.00 – 17.30 veroučenci. (Tremerje v nedeljo 10.00 – 11.00).
Duhovna obnova za birmance bo od 8. do 10. februarja v Libojah. Naše
birmance priporočamo v molitev.

Družina v vsak slovenski dom
Med nas, v našo župnijo je prišla prenovljena Družina, obogatena z novimi
vsebinami. V uredništvu si prizadevajo, da bi vas nagovorili, vam približali
krščanske vsebine. Zato so se odločili za posebno naročniško akcijo in vas
prosijo, da si po maši vzamete nekaj časa in izkoristite posebno ponudbo.
Danes so na voljo naročilnice, ki vam bodo omogočile prejemanje treh
zaporednih številk tednika brezplačno, ob tem vam Družina podarja
priložnostno darilo: kuharsko knjižico Praznične dobrote. Ob izhodu iz cerkve
boste dobili naročilnice, ki jih izpolnite.
Prava krščanska družina tudi danes ne more in ne sme biti brez verskega tiska.
KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 3. februar
4. nedelja med letom
- celodnevno češčenje
Blaž, škof, mučenec

800 † Mitja Ivanšek (obl.)
800 † Marija Franc
930 † Alojzija Čerenak (gr. 4)
1800 †† Marija Kamšak in Janko Štrukelj
1100 Tremerje: †† Angela in Ivan Skale
ter Ludvik Lešek

PONEDELJEK, 4. februar
- celodnevno češčenje

800 † Alojzija Čerenak (gr. 5)
1800 v dober namen

TOREK, 5. februar
Agata, devica, mučenka

800 † Alojzija Čerenak (gr. 6)
1800 † po namenu

SREDA, 6. februar
Pavel Miki, duh. mučenec

800 † Alojzija Čerenak (gr. 7)
800 za zdravje
1800 za zdravje

ČETRTEK, 7. februar
Nivard, redovnik

800 † Alojzija Čerenak (gr. 8)
1800 † Anton Pirtovšek

PETEK, 8. februar
Hieronim Emiliani, red.
Prešernov dan – d.p.

800 † Alojzija Čerenak (gr. 9)
1800 † Jože Kamplet
1800 † Franc Tratnik

SOBOTA, 9. februar
Apolonija (Polona), d., m.
NEDELJA, 10. februar
5. nedelja med letom
Sholastika, devica, redovnica

800 †† Janez Podpečan in sorodniki
800 † Alojzija Čerenak (gr. 10)
1800 † Cecilija Peklar (30. dan)
800 †† Ivan Pirnat in Jože Knez
930 † Anton Pirtovšek
1800 † Alojzija Čerenak (gr. 11)
1100 Tremerje: † Hinko Zupanc (obl.)
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